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 من الهامش الى المركز (الحرجة عنوان الكتاب : رماد العنقاء ) شعراء المحظة 
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) وصار المحػدثوف طبقػاتأ أولػث وثانيػة عمػث التػدريكأ  وىكػذا فػي اليبػوط إلػث و تنػا 

 ىذا أ فميعمـ المت خر مقدار ما بقي لو مف اللعر( .
 ابن رشيق القيرواني                                   
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 مقدمة 
 
 
 
 

ف كانت تتحرؾ عمث أسس نقدية –ىذه المقاربات إن       فقد إتخذت مف)الت ويؿ(  –وا 
آلية التغاؿ لياأ وخاصة عمث مستوى فيـ  ػانوف تػ ثير المحظػة الحرجػة/ المركبػة مػف 

ـ  ػػانوف )الحػػرب والحصػػار( فػػي بلدنػػا عمػػث الكتابػػة اللػػعرية مػػف جيػػةأ ومسػػتوى فيػػ
التغاير اإلجناسي لنماط الكتابة الدبية في العالـ مف جية ثانية أ وما آلت إلييػا مػف 

 تحوالت جديدة في نظريات القراءة وأساليب الكتابة في آف .
 فقد اختارت ىذه المقاربات مف : –ولف )المعنث( لـ يعد لاغًل في اللعرية المعاصرة

تراتيجية الجممة/المحػػػذوؼ والمػػػدوف/ بنيػػػة اللػػػكؿ/ مفػػػاتيح اللػػػفرات/النا اللػػػعرية/ اسػػػ
مركػز مػػدار الحقػوؿ الدالليػة فػػي  –النظػاـ االلػاري/ التطػريس اللػػعري/ الػنص الكػوني

 ىذا) الت ويؿ( .
بيموغرافيػػػػا لخصػػػػية/ لػػػػعرية لػػػػػ " لػػػػعراء المحظػػػػة  –إذف ىػػػػذه المقاربػػػػات التقػػػػدـ     

للػػعر العرا ػػي بصػػيغتي )التحقيػػب( الحرجػػة " لنيػػا التػػؤرهخ ليػػذه المحظػػة الزمنيػػة فػػي ا
نما تقـو عمث ملحظة ومعاينة مؤىلت لعراء ىذه  المرحمي أو) التجييؿ( اللعري أ وا 
ليـ مف ىامش إلث مركزأ ليػذا التخفػي ىػذه المقاربػات إنحيازىػا  المحظة في كيفية تحوه

ارأ التاـ إلث اللػعراء الػذيف ظيػروا خػلؿ المحظػة الحرجة/المركبػة مػف الحػرب والحصػ
 والث  وانيف العمؿ الجديدة في الكتابة اللعرية المعاصرة .
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ف كػػاف مػػف المسػػتحيؿ تقػػديـ إحاطػػة لػػاممة لكػػؿ " لػػعراء المحظػػة الحرجػػة " أ فإننػػا  وا 
ر مطمأنػػػيف بػػػ ف ىػػػذه المقاربػػػات  إنلػػػغمت بػػػ ىـ التمػػػثلت اللػػػعرية  –نسػػػتطيع أف نقػػػرئ

سػػػػب التحتػػػػاني( أ وأثػػػػره فػػػػي لتػػػػ ثير  ػػػػانوف المحظػػػػة الحرجػػػػةأ بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ ت ويؿ)الرا
تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلتيـ اللخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية والمعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة واللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرية.                                                          

إف مجػػرد الػػدخوؿ فػػي الكتابػػة عػػف " لػػعراء –وتػػرى ىػػذه المقاربػػات بػػوعي سػػابؽ لوانػػو
ىػػاف عمػػث يعنػػي الػػدخوؿ فػػي مغػػامرة مفتوحػػةأ والقبػػوؿ بمخػػاطر الر  –المحظػػة الحرجػػة" 

 إمكانية تمركز اليامش اللعري اآلفأ وفي المستقبؿ.
أتمنث أف تكوف ىذه المقاربات في ت ويؿ )رماد العنقاء( فاتحة جديدة لفيومات أخرى   

 موازية لتحوالت الكتابة اللعرية الجديدة . 
 عباس عبد  جاسم                                 

     5/0222/ 02بؿ في با                             
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 شعرية المحظة الحرجة
 وتحوالت الكتابة الشعرية الجديدة
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االعتػػػراؼ بػػػ ف الكتابػػػة اللػػػعرية  ػػػد تعرئذػػػت إلػػػث تحػػػوئالت جذريػػػة فػػػي  ينبغيييي      
نياتأ ولفيـ العوامؿ الفاعمة الماىية والوظيفة وآلية االلتغاؿ خلؿ الثمانينيات والتسعي

بوصفيا لحظػة مركبػة  –في تحوالت الكتابة اللعريةأ البد مف فيـ  انوف ت ثير المحظة
مف )الحرب والحصار(أ لف الحرب بالمعنث السياسي لكؿ مف ألكاؿ الحصارأ كما 
اف الحصار لكؿ مف ألكاؿ الحربأ لذلؾ صاغت ىذه المحظة التلكلت اللخصػية 

الكتابػػػة اللػػػعرية بفاعميػػػة خطيئػػػة واحػػػدة ذػػػمف سػػػياؽ التطػػػور التػػػاريخي  والمعرفيػػػة فػػػي
لقػػػػػانوف المحظػػػػػة نفسػػػػػياأ وبداىػػػػػة أف يحػػػػػيط سػػػػػياؽ ىػػػػػذه المحظػػػػػة بلػػػػػعراء الثمانيػػػػػات 
والتسػػعيناتأ وأف تػػردـ الفجػػوات الزمنيػػة والمعرفيػػة بينيمػػاأ وأف يلػػتمؿ عمييػػا بلػػعرية 

سب ىذه التسػمية مػف  ػانوف تػاثير التسمية التي ترتبط بػ ) الحرب/الحصار( أ وأف تكت
ؿ اللػػعريأ وخاصػػة اف الحيػػاة كميػػا فػػي  المحظػػة بوصػػفيا ) لحظػػة حرجػػة( مػػف التحػػوئ

 حالة تحوؿ مف حرب إلث حصارأ ومف حصار إلث حرب.
لحظػة تصػادـ سػيا ي بػيف  صػيدة النثػرأ و صػيدة  -لذلؾ إمتازت ىذه المحظة في انيا

( فإف 1 د ) تحولت مف ىامش إلث مركز() التفعيمةأ والنص أ فإف كانت  صيدة النثر
 صيدة التفعيمة مازالت تلغؿ  مػب المركػزأ وىػي تحػتفظ بوحػدة التفعيمػة بوصػفيا آخػر 
ػػػو  صػػػيدة النثػػػر بقػػػوة  بنيػػػة تحمػػػي السػػػياج العروذػػػي مػػػف االنييػػػار المتػػػدرج بفعػػػؿ توجئ

إلػػث  االخػػتلؼ معيػػا نحػػو تػػدمير) النظػػاـ الػػوزني(أ وخلفػػًا لقصػػيدة النثػػر التػػي تنػػزع
الوحدة والتركيز والتكثيؼ واال تصاد في المغةأ ينزع النص المفتوح إلث تفتيت الوحػدةأ 
وتبديػػػد التكثيػػػؼأ وتلػػػظية المغػػػة إلػػػث )معػػػانـ( ذريػػػة بالتوسػػػع والتمػػػدد واالنفتػػػاح عمػػػث 
الجنػػاس المجػػاورة لػػو بصػػيغة التنافػػذ االجناسػػيأ وبػػذا يلػػكؿ الػػنصأ والػػنص المفتػػوح 

ية مذادة لقصيدة النثرأ ورغـ ذلؾ تستعير  صيدة النثر أحيانًا بن –عمث وجو التحديد 
 أسمحة النص المتمثمة باإلنفتاح المغوي والداللي.

إف  صيدة النثر يمكف أف تكوف صيغة مقترحة مف مقترحات الحداأػة الثانيػةأ وخاصػة 
بعػػد أف اسػػتقرت  صػػيدة التفعيمػػة عنػػد حػػدود النمطػػي والمػػ لوؼ والمتػػداوؿ أ غيػػػر اف 
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سافة المحصورة بيف اإلنجاز والتجاوز وذع  صيدة النثر في إمتحاف حداثي جديػد الم
عمث مستوى االنجاز والتجاوز أيذًاأ فقػد إنبعثػت  صػيدة النثػر ثانيػة فػي الثمانينيػاتأ 
نبثؽ معيا النص كنمط جديد مف الكتابػةأ ثػـ تبمػور أكثػر فػي التسػعينياتأ ومػايجمع  وا 

ي واحػػد ىػػو: كيفيػة تحقيػػؽ حيػازة لػػعرية/ معرفيػػة ىػذيف النمطػػيف ذػمف اسػػتراتيك لػعر 
باسػػػتثمار أ صػػػث سػػػيا ات  –جديػػػدة خػػػارج معػػػايير الػػػوزف وخصػػػاأص النػػػوع والجػػػنس

 التناص والتنافذ االجناسي واالنفتاح المعرفي في الكتابة اللعرية .
وفػػي ىػػذا السػػتراتيك ال تنفصػػؿ مفػػردات اللخصػػية عػػف مفػػردات الحػػربأ ليػػذا إرتػػبط 

لػػت الحػػرب المحسػػوس بػػالمج ردأ والمرأػػي بػػاللمرأيأ والمعقػػوؿ بػػاللمعقوؿأ حتػػث تحوئ
كػػػة دافعػػػة آلليػػػات التجريػػػب اللػػػعري فػػػي  ومعيػػػا الحصػػػار إلػػػث كػػػوامف اللػػػعورية محره
مػػػديات أوسػػػع داخػػػؿ الكتابػػػة اللػػػعريةأ بػػػؿ وأدخمػػػت ىػػػذه الكتابػػػة فػػػي تحػػػوالت جديػػػدة 

 وذعت اللعر فييا أماـ مفترؽ طرؽ جديدة .
ه المحظػػة الثػػر فػػي لػػيوع : و ػػاأع المحػػذوؼ/ المػػدوف/ المحػػػروؼ/ وكػػاف لقػػانوف ىػػذ

البيػاض/ الفػػراغ/ االسػػتفياـ/ التذػػاد/ التػوازي/ المفار ػػة/ السػػخرية/ الصػػمت/ الميمػػؿ/ 
 اليومي/ العادي.

وبتوصيؼ التصادـ السيا ي وت لير مركز مدار اليامش اللعريأ وتحديد ت ثير  انوف 
المقاربة إلػث ) لػعراء المحظػة الحرجػة( مػف خػلؿ تدخؿ ىذه  –المحظة بحدث التسمية

لمعرفػة  –فحص منظومة الجياز المفيومي واالصطلحي في الثمانينيات والتسػعينيات
 : اللاغؿ المركزيأ اليويةأ مييمنات الخطاب اللعري.                                   

تطػػػػور الطػػػػوار لقػػػػد أدى تػػػػ ثير  ػػػػانوف المحظػػػػة إلػػػػث إحػػػػداث فجػػػػوة  اطعػػػػة لسػػػػياؽ  
االيقاعيػػةأ فقػػد تو ػػؼ تطػػور اإليقػػاع العروذػػي عنػػد الحػػدود الحافػػة مػػف  –العروذػػية 

يقػاع التجربػةأ وااليقػاع  –االيقاع كإيقاع الفكرةأ وااليقػاع البصػريأ وااليقػاع الػدالليأ وا 
الداخميأ ىذا عمث الرغـ مف اف االيقاع صورة مف صػور الػوزفأ إالئ اف ىػذه االنسػاؽ 

عروذيةأ وخاصة بعد أف ىلئمت  صيدة النثر  –التمت لو ب ية صمة وزنيةااليقاعية 
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في نمطيا البصري داللة الصوتأ بينا إتجػو الػنص بصػيغتو العػابرة لسجنػاس الدبيػة 
إلث الخروج عمث ىذه المعايير وغيرىاأ و د إستتبع ىذا التحوؿ االيقاعي مػف الصػوت 

ـ يعػػػد )الػػوزف/ الػػنظـ( معيػػارًا لملػػػعرية تغيئػػر معيػػػار اللػػعريةأ بحيػػث لػػ –الػػث الداللػػة 
ؿ اللػكاؿ  –الجديدةأ بعد أف تعرئض الث تغيير حتميأ كما إستتبع ىذه التحوالت تحوئ

اللعرية ) فاللكاؿ اللعرية التمتمؾ ىويتيا الحقيقيػة مػف اسػميتيا المجػردة أو التعبيػر 
نمػػا تمتمػػؾ ىػػذه اليويػػة مػػف فعميػػا االبػػداعي المتغيػػر الممتمػػؾ  الثابػػت المسػػتقر عنيػػاأ وا 

 (.0لخصوصية التحوؿ والتجدئد()
وبقػدر مػػا تلػػكؿ ىػػذه الفجػػوة مػػف إنقطػاع ابيسػػتمولوجي بػػيف النظػػاـ العروذػػي والنظػػاـ 
الحر في الكتابػة اللػعريةأ فيػي تلػكؿ لحظػة تحػوؿ نحػو لػكؿ آخػر لمكتابػة اللػعريةأ 

بأ و د حدئد فقد تنبئو حيدر سعيد إلث اف اللكؿ يمثؿ لحظة مف لحظات ىيمنة الخطا
 المييمنات اللكمية لمخطاب اللعري العرا ي في الثمانينيات باللكؿ اآلتي :

اللعر داخؿ السرد أو ظيور السرد داخؿ االثر المسمث) نصا لعريًا(  -الكتابة بالنثر
(.3) 

ورغػػـ اف اللػػكؿ لحظػػة مػػف لحظػػات تاسػػيس المػػتف أو الخطػػاب اللػػعريأ فػػإف تحػػوؿ 
كػػاف نتػػاج  –وني كمػػوني إلػػث خطػػاب حركػػي مفتػػوحالخطػػاب اللػػعري مػػف خطػػاب سػػك

وعي متدرئج لثر لعرية المحظة الحرجة المتدرهجة في التاثيرأ وخاصػة إذا أدركنػا بػ ف 
الراسػػب الثقػػافي المركػػب لمحػػرب كػػاف سػػاكنًا فػػي القػػاعأ ولكنػػو كػػاف يتلػػكؿ فػػي أعمػػاؽ 

ر فييا ىذا ا لراسب وتمظير فػي اللوعي ب بنية مخفية الواعيةأ وفي المحظة التي تحرئ
مػف ىػذه المحظػة تحػوؿ لػػكؿ  –منػذ منتصػؼ الثمانينيػات تحديػداً  –المػدونات اللػعرية 

الخطػػاب برمتػػو مػػف خطػػاب تقريػػري مبالػػر إلػػث خطػػاب دينػػامي غيرمبالػػرأ و ػػد أيقػػظ 
ىذا التحوؿ في لكؿ الخطاب إىتزاز  يـ المركز المعرفي في العالـأ وبداىػة أف ييتػز 

ف ييتػػػز معػػو مركػػز الػػنص السػػػاأدأ وأف يتحػػرئؾ اليػػامش نحػػػو مركػػز الػػوعي القػػاأـأ وأ
 مف ىنا تمقؼ لفرات ىذا التحوؿ لعراء مجتيدوف مف السبعينيات :  –المركز
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خزعػػػؿ الماجػػػدي فػػػي "خزاأيػػػؿ" و زاىػػػر الجيزانػػػي فػػػي " لػػػاحنة البطػػػي  " و رعػػػد عبػػػد 
 آخريف.القادر في " أوبرا الميرة الذاأعة " وكماؿ سبتي في " حروؼ المصح " و 

لاعر مجتيد آخر ىو عبد الزىرة زكي في " الملأكة عمػث  –و د إستتبع ىذه اللفرات
 لرفات مستلفث االطفاؿ " و" ىذا خبز " و" يحيي".                                        

ؿ   لػػعراء المحظػػة الحرجػػة مػػف الثمانينيػػات والتسػػعينيات  –ثػػـ تمقػػؼ لػػفرات ىػػذا التحػػوئ
جرأة ولجاعة في التجريب اللعريأ فدفعوا بالكتابة اللعرية إلث مديات بوصفيـ أكثر 

 أوسع وفؽ مبادرات فردية إلكتلاؼ:
المخفػػػػي/ المذػػػػمر/ الميمػػػػؿ/ المنسػػػػي/ العػػػػادي/ المسػػػػكوت عنػػػػو بقػػػػوة التوجػػػػو نحػػػػو 

 االختلؼ مع الساأد اللعريأ منيـ : 
أمػػيف/ عػػلوي رعػػد فاذػػؿ/ سػػمماف داود محمػػد/ طالػػب عبػػد العزيػػز/ جمػػاؿ جاسػػـ   

كاظـ كليش/ لاكرمجيد سيفو/ ركف الػديف يػونس/ ماجػد موجػد / كػريـ لػغيدؿ/ عمػي 
االمػػػػػػارة / رعػػػػػػد مطلػػػػػػر مسػػػػػػمـ/عبد السػػػػػػادة البصػػػػػػري/ رعػػػػػػد زامػػػػػػؿ/ أحمػػػػػػد اللػػػػػػي                           

عمػػي/ سػػياـ جبػػار/ نجػػاة عبػػد اا/ فػػلح عػػدواف/ أحمػػد عبػػد السػػادة / حكمػػت الحػػاج/ 
/ مازف المعمػوري/ خالػد عبػد الزىرة/عمارالمسػعودي/فميحة حسػف/احمد حسيف السمطاف

آدـ/والء الصػػػواؼ/ ماجػػػد الحسػػػف/ميدي القريلي/بسػػػاـ صػػػالح ميػػػدي/ عمػػػاد كػػػػاظـ 
 العبيدي/ نصيراللي / جماؿ عمي الحلؽ/ وآخروف .

ومػػػع ىػػػذا التحػػػوؿ المتػػػدرهج لمخطػػػاب اللػػػعريأ كػػػاف المصػػػطمح خاذػػػعًا لحركيػػػة ىػػػذا 
عًا تغيئػػػر اللػػػكؿ وىيمنتػػػو فػػػي الخطػػػاب اللػػػعريأ فقػػػد تػػػداخؿ مصػػػطمح التحػػػوؿ مسػػػتتب

)النص( مع)  صيدة النثر( وبرز مصػطمح آخػر داخػؿ فذػاء الكتابػة النصوصػية ىػو 
مصطمح " كتابة " أ ومايجمع مصػطمح ) نػص( و) كتابػة( ىػو نمػط الكتابػة المفتوحػة 

ليذه المصطمحات التي أو ما يصطمح عميو بػ )النص المعرفي المفتوح(أ و بؿ التمثيؿ 
البػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػف                                                                                           –إنػػػػػػػػػػػػػػدرجت فػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػدونات النصوصػػػػػػػػػػػػػػية منيػػػػػػػػػػػػػػا واللػػػػػػػػػػػػػػعرية 
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اإللػػػارة الػػػث اف عمػػػي بػػػدر  ػػػاـ بفيرسػػػت الخطػػػاب التعػػػا بي لقصػػػيدة النثػػػر فػػػي ثػػػلث 
 راتيجية لياأ وعمث النحو االتي : حقبأ ورأى بانيا تمثؿ است

اللعر المنثػور وىػو مصػطمح مرحمتيػا النلػوأيةأ و صػيدة النثػر ىػو مصػطمح المرحمػة 
التحويميةأ ومصطمح النص كاف مف نصيب مرحمة التكريس وىي المرحمة التي أزاحت 

 (4الستار عف لغة مستبعدة .)
وجيػة نظػر عمػي بػدر ورغـ اف مصطمح )النص( مف أطروحات مابعػد الحداثػة أ فػإف 

ليسػت خاطأػػة أ أمػا تخػػريك الػدكتورة بلػػرى موسػث صػػالح التػي رأت)فػػي كتابػة  صػػيدة 
( ذػمف سػياؽ الملػروع الكيػاني 5النص عوذًا عػف المصػطمح القػديـ  صػيدة النثػر()

لقصػػيدة النثػػر العرا ػػيأ فقػػد ألػػكمت المصػػطمح بػػالخمط الحاصػػؿ بينيمػػا أ ولكػػف ىػػذا 
نلػ   –أو مايسػمث بػػ ) صػيدة الػنص( و صػيدة النثػر التداخؿ االصطلحي بػيف الػنص

عػػف اذػػطراب اصػػطلحي أو مفػػاىيمي فػػي االسػػتخداـ النقػػدي أ نتيجػػة تنافػػذ إجناسػػي 
 إتخذ مف  صيدة النثر بنية اطارية في بعض مدونات الكتابة اللعرية . 

  مػف حيػث الماىيػة والوظيفػػة اصػطمح رعػد فاذػؿ عمػػث تسػمية مدونتػو النصوصػػية     
تقػػػدـ الػػػدىاء الػػػث المكيػػػدة ( بػػػػ ) لػػػعر( وىػػػي ) نػػػص طويػػػؿ( بػػػالمعنث الػػػداللي ) فمي

واالصػػطلحي لمػػنصأ واصػػطمح عػػلوي كػػاظـ كلػػيش عمػػث مدونتػػو المفتوحػػة )خاتمػػة 
 –الحذػػػػػػػور( بػػػػػػػػ  )لػػػػػػػعر( فيمػػػػػػػا ىػػػػػػػي تجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف ألػػػػػػػكاؿ مختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف الكتابػػػػػػػة

لقصيدة ( مف جية و) نثر ا الوافر( مف جيةأ و صيدة النثركتنويعات)البسيط والمديد و 
ثانيػػةأ وفػػؽ التسػػمية التػػي اصػػطمح عمييػػا الػػدكتور عبػػد الكػػريـ راذػػي جعفػػر بػػػ )نثػػر 
القصيدة( بالمقابؿ مف  صيدة النثرأ رغـ انػو وجػد فييػا) إخػتلط فػي أوراؽ المعػب فػي 

( أ واصػطمح 6التسميات والمصطمحاتأ وتذاد في الماىية والوظيفة فػي آف واحػد( )
مدونتػػو النصوصػػية ) طػػاأر اآلف( بػػػ ) أ ػػواؿ فػػي القػػوؿ( فػػي  أحمػػد عمػػي اللػػي  عمػػث

المتف و) نصوص( عمث الغلؼ الثاني مف ىذه المدونةأ ولـ يحدئد سمماف داود محمد 
ىويػػػة مدونتػػػو إجناسػػػيًاأ فيمػػػا ىػػػي تنػػػوئع مػػػف  صػػػيدة النثػػػر والػػػنصأ واصػػػطمح حكمػػػت 
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أد تستعيد المقػوؿ مػف الحاج عمث تسمية )الكلـ المستعاد( بػ )  صاأد نثر( وىي  صا
الكػػػلـ المنثػػػور وتصػػػبئو فػػػي لػػػكؿ لػػػعري بصػػػيغة اإلعػػػارة أو النقػػػؿ أو التذػػػميف أو 
اال تبػػاس لدرجػػػة يػػتحكئـ مصػػػطمح التنػػاص أو التعػػػالي النصػػي بػػػالنص بتػػداخؿ واعػػػي 

 وغير واع .
ليذا نرى وجود تنا ض في التسميات والماىيات واليويات بيف مفاتيح لفرات المدونات 

مف الخارجأ وتلكلت النساؽ البناأية فييا مف الداخؿأ إذ  د تستعير  صيدة  اللعرية
النثػػر أحػػد أجنحػػة الػػنص كالفذػػاء المفتػػوح مػػف البياذػػات أو الفراغػػات المنقوطػػة أو 
 –البنيػػػػػػات الموزئعػػػػػػة عمػػػػػػث سػػػػػػطح الور ػػػػػػة بصػػػػػػي  أفقية/عموديػػػػػػة/ ماأمػػػػػػة /متلػػػػػػظية 

 ػػد يسػػتعير الػػنص المعرفػػي كنصػػوص)غيـو أرذػػية( لسػػمماف داود محمػػدأ وبػػالعكس 
المفتػػػوح أحػػػد أجنحػػػة  صػػػيدة النثػػػر باسػػػتعماؿ الجممػػػة أو التقطيػػػع أو السػػػطر اللػػػعري 

مبتػػدأ الحػػروؼ فػػاتح االعػػداد( لػػوالء  – مػػر بنػػي آدـ   –كنصػػوص   ) بػػي. آر. سػػي 
)القصػػيدة / الػػنص( الػػث لػػكؿ الػػنص مػػع  صػػيدة النثػػر بتحوير الصػػوئاؼأ و ػػد يتػػداخؿ

ميسػػػـو نصػػػي مفتػػػوح عمػػػث مسػػػتويات متعػػػددة مػػػف الػػػدالالت ىندسػػػي ىػػػو عبػػػارة عػػػف 
كنصػػوص) الخػػراأط ربمػػا..( لحمػػد اللػػي  عمػػث و) داأػػرة االحتػػواء( لػػوالء الصػػواؼأ   
و) كػػوف فػػي داخمػػي ( لحمػػد آدـأ غيػػر اف ىػػذه المقاربػػة تنظػػر الػػث اف عػػدـ اسػػتقرار 

الحرجػة فػي اللكؿ اللعري ناجـ عف  مؽ إيجابي ملروع يرتبط بطبيعػة جػدؿ المحظػة 
تحوالت الكتابة اللعرية الجديدةأ وبذا لـ تعد  صيدة النثر تحتفظ بالنقاء الخػالص مػف 
حيػػث اليويػػة والماىيػػة : كػػالتركيزأ والتكثيػػؼ واال تصػػاد فػػي المغػػةأ لػػيس لف  صػػيدة 
النثر الفرنسية بمواصفات سوزاف برنار غير  صيدة النثر العربية بمواصػفات أدونػيسأ 

لنثر أخذت تنزع نحو االفادة مف إمكانات النص المعرفي المفتوحأ أي بؿ لف  صيدة ا
 ( 7نحو ) ت سيس اللنوع بالذد مف سكونية النوع االدبي( .)

ف كاف أنسي الحاج  د رأى مػف  بػؿ ) لػيس لقصػيدة النثر ػانوف أبػدي () ( فػاف ىػذا 8وا 
الخػرس عمػث القوؿ ينطبؽ اآلف عمث النص المعرفي المفتوح و د ا تػرح محمػد غػازي 



 10 

لعرية النص المفتوح أ تسمية جديدة التخمػو مػف اجتيػاد نقػدي ىػي ) الػنص الحػرج ( 
 (   9( .)ية / النوع ذلؾ الف كتابة النص الحرج ) تحتاج الث اإلنفلت مف أسر اليو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 اذف أي معنث يمكف أف نخمص إليو مف ) لعرية المحظة  الحرجة ( ؟                                   
 بػػػؿ االجابػػػة. توجػػػو ىػػػذه المقاربػػػة إنتبػػػاه القػػػارىء الػػػث اف لػػػعرية المحظػػػة الحرجػػػة  ػػػد 
أحدثت  طيعة لاممة مع اإلرث اللػعريأ إذ إبتػدأت بخػرؽ النظػاـ العروذػي بفوذػث 
متدرهجةأ وبداىة أف تسبؽ الفوذث مرحمة إستقرار أي لكؿ أو نمػط جديػد فػي الكتابػة 

وح بوصػػفيما لػػكميف مقتػػرحيف لملػػروع الكتابػػة اللػػعرية كقصػػيدة النثػػرأ والػػنص المفتػػ
اللػػػػعرية بحساسػػػػية مابعػػػػد الحداثػػػػةأ ومػػػػا خػػػػرؽ المغػػػػةأ والنفػػػػي المتػػػػوازيأ والمفار ػػػػةأ 

غير عناصر جديدة ليذه اللكاؿ المييمنة  –والسخريةأ والحذؼأ والتلويوأ والتحريؼ
فقػد تممئػس في التجريػبأ ورغػـ اف المعنػث لػـ يعػد خاصػية مميػزة فػي الكتابػة اللػعريةأ 

النا د اللاب د.رحمف غركاف )ىيمنة التجريب( في اللػكؿ و)ىيمنػة التجريػب الػذىني( 
( و ػػد تنبػػو 12فػػي المغػػةأ وخاصػػة بعػػد أف ميئػػز بػػيف إنتػػاج المعنػػث والمعنػػث اللػػعري.)

محمد غػازي الخػرس الػث معنػث أف يكػوف اللػعر بلمعنػث فػي نػص: حساسػية مابعػد 
( واف 11مرحمػة نػزع المعنػث عػف العػالـ( ) –االخرس كما يرى  –الحداثةأ فقد) بدأت 

ثمػػػة حساسػػػية مرىفػػػة بقػػػدر مػػػاىي صػػػادمة آخػػػذة فػػػي التلػػػكؿ داخػػػؿ الكتابػػػة الجديػػػدةأ 
وخاصػػػػة عمػػػػث مسػػػػتوى تمػػػػثلت المحظػػػػة المركبػػػػة مػػػػف الحػػػػرب والحصػػػػار مػػػػف جيػػػػةأ 
وتمػػػثلت اإلنجػػػاز والتجػػػاوز مػػػف جيػػػة ثانيػػػةأ ونعػػػد التقػػػديـ الػػػذي كتبػػػو كػػػؿ مػػػف فػػػرج 

 ب وعباس اليوسفي في كراس ) اللعر العرا ي اآلف ( نموذجًا ليذه التمثلت :الحطا
انيـ ليسوا لعراء فقط بؿ محاربوف أيذًا. يقفوف في خنػادؽ اللػعر يواجيػوف سػيواًل  -

التنتيي مف الغزاة..الحصار وافرازتو.. الذىوؿ .. التحديات.. اللجدوى.. االغتراب.. 
 الجوع.. .

مف لعراء التسعينيات يحمؿ كؿ واحد منيـ تجربتو ويمتمؾ بدوره إف ىذه المجموعة  -
َبْصػػػمتو الخاصػػػة ..اف  صػػػر جمميػػػـ اللػػػعرية وتكثيفيػػػا واعتمػػػاد االدىػػػاش والمفار ػػػة 
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وعنصػػػر السػػػخرية وكتابػػػة الميمػػػؿ اليػػػومي والمرأػػػي مػػػف االلػػػياء وغيرىػػػا مػػػف) سػػػمات 
 الكتابة الجديدة ( .

ف ىو نموذج خاص ومبتكر..يختمؼ عف أي اف النموذج اللعري الذي يكتب بو اآل -
نموذج وعف أي تجربة لعرية سابقة.. انو نموذج لـ يرثػو اللػعراء ولػـ يسػتورده أحػد.. 

 (10بؿ صنعوه بكؿ تفاصيمو وتلظياتو(.)
يمكػػػف أف نمحػػػػظ فػػػػي ىػػػػذه الفقػػػرات مػػػػف التقػػػػديـ: وحػػػػدة المحظػػػة المركبػػػػة مػػػػف الحػػػػرب 

يػذه الوحػدةأ ولكػف رغػـ الملمػح الملػتركة والحصار في مقابؿ تنوع حساسػية الكتابػة ب
في سػمات الكتابػة الجديػدةأ إالئ اف أي لػاعر أو نػاص مػنيـ لػـ يصػؿ بعػد الػث درجػة 
إمتلؾ أو حيازة بصمتو الخاصة بو بفعػؿ ىيمنػة التنػاص أو التنصػيص فػي الخطػاب 
اللػػعري كمػػوأ وتمػػؾ باعتقػػادي سػػمة مػػف سػػمات الكتابػػة الجديػػدة فػػي العػػالـأ ومػػع اف 

نمػػوذج مغػػاير ومختمػػؼ عػػف أي نمػػوذج أو  –نمػػوذج اللػػعري الػػذي يكتػػب بػػو اآلف ال
تجربػػػة لػػػعرية سػػػابقةأ إالئ انػػػو نمػػػوذج غيػػػر خػػػالص أو مسػػػتقؿ فػػػي تلػػػكلتو المعرفيػػػة 
ف كػػاف يمتمػػؾ خاصػػية المحظػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا بحساسػػية مرىفػػة/ صػػادمة  والفنيػػةأ وا 

  لمذاأقة اللعرية الساأدة .                  
 –إف مايجعػػؿ الجيػػاز المفيػػومي واالصػػطلحي غيػػر مػػوازي للػػعراء المحظػػة الحرجػػة 

كونو لـ يتلكؿ بصي  موازية لتحوالت الكتابة اللعرية خلؿ الثمانينيات والتسػعينياتأ 
ليػػذا لػػـ يظيػػر الفيػػـ الجديػػد ليػػذه التحػػوالت إالئ فػػي أواخػػر التسػػعينيات بصػػيغة ىػػامش 

    يتجو نحو المتف النقدي.      
إذف معنػػث لػػعرية المحظػػة الحرجػػة يكمػػف فػػي إمكانيػػة التوفيػػؽ بػػيف النظػػاـ والفوذػػثأ 

 الوحدة والتنوع أو المؤالفة بيف الذداد في الكتابة اللعرية !
 إحاالت 

 صػػيدة النثػػرمف اليػػامش الػػث المركػػز/ عبػػد الزىػػرة زكػػي/ ممتقػػث تمػػوز اللػػعري   (1)
 . 1998الثاني لملعراء اللباب 
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النثػر العرا يػة/ د.بلػرى موسػث صػالح/المربد اللػعري الخػامس علػػر/  صػيدة   (0)
1999. 

 –0( ؾ1كنايػػات عػػف تػػاري  ثقػػافي/ حيػػدر سػػعيد/مجمة الطميعػػة االدبيػػة/ ع )  (3)
 .06/ ص1999لباط/ 

تػػاري   صػػيدة النثػػر العربيػػة/عمي بػػدر/ مجمػػة الطميعػػة االدبيػػة/ مرجػػع سػػابؽ/   (4)
 . 13ص
 / د. بلرى موسث صالح/ مرجع سابؽ. صيدة النثر العرا ية  (5)
 صػػػيدة النثػػػػر وحػػػػدود اللػػػػعر/ د.عبػػػػد الكػػػػريـ راذػػػػي جعفػػػػر/ مجمػػػػة الطميعػػػػة   (6)

 . 12االدبية/ مرجع سابؽ/ ص
 تاري   صيدة النثر العرا ية/ عمي بدر/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا.  (7)
ثػر/ بيػروت/ مقدمة ديواف ) لف( انسي الحػاج/ المؤسسػة العربيػة لمدراسػات والن  (8)
 . 02/ ص0ط
لػػػعرية الػػػنص الحػػػرج/ ملػػػروع رؤيػػػة لمػػػا بعػػػد  صػػػيدة النثػػػر/ مجمػػػة الطميعػػػة   (9)

 .40االدبية/ مرجع سابؽ/ ص
( صياغات في انتاج المعنث والمعنث اللػعري/ د. رحمػف غركػاف/ مجمػة الطميعػة 12)

 .121/ ص1999( لسنة 3االدبية/ ع)
 ة نفسيا.( لعرية النص الحرج/ مرجع سابؽ/ الصفح11)
 –( اللػػعر العرا ػػي االف/ اعػػداد وتقػػديـ: فػػرج الحطػػاب وعبػػاس  اليوسػػفي/ بغػػداد10)

 . 4أ3/ ص1998
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نات الشعرية  مفاتيح شفرات المدوَّ
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مػػف فػػؾ إرتبػػاط المػػدونات اللػػعرية عػػف المحظػػة التػػي تلػػكمت فييػػا لػػعرية  البييد     
يؾ لفرات العنوانات اللعرية لياأ فالسؤاؿ الذي يسبؽ الثمانينيات والتسعينيات  بؿ تفك

 ت ويؿ ىذه اللفرات ويميو مبالرة ىو:
 ما انوف المحظة التي تلكمت فييا ىذه المدونات؟

لػػػػأف كنػػػػا إصػػػػطمحنا عمػػػػث تسػػػػمية ىػػػػذه المػػػػدونات بػػػػػ)المدونات اللػػػػعرية(أ فػػػػإف ىػػػػذا 
ف فييػا بػالمعنث الػداللي واالصػطل حيأ وخاصػة اف المصطمح ينطبؽ عمث ماىو مػدوئ

ىػػػػذه )المػػػػدونات( نتػػػػاج لحظػػػػة حرجػػػػة تػػػػداخمت فييػػػػا الحػػػػرب مػػػػع الحصػػػػارمف جيػػػػةأ 
وتقاطعػػت فييػػا أنسػػاؽ الكتابػػة اللػػعرية مػػف جيػػة ثانيػػةأ وتنافػػذت فييػػا مػػؤثرات معرفيػػة 

 ناجمة عف ثورات جديدة في نظريات القراءة والكتابة والت ويؿ مف جية ثالثة .
ة في ىذه المدونات الث تغيير جذري في وا ع الكتابةأ وبداىة أف يتعرئض مفيـو الكتاب

تغيئػػػرت أسػػػاليب وافكػػػار ىػػػذه المػػػدونات فػػػي كتابػػػة  –وبتغيئػػػر اللػػػكؿ والمو ػػػع والرؤيػػػة 
 الوا ع.

وبفيػـ التلػكلت المعرفيػة ليػػذه المحظػةأ كػاف التجمػي الخطػػي ليػذه المػدونات يتمظيػػر 
مجػػرد لػػثء توذػػحو المغػػة ) فػػالمعنث لػػيس ية موثقػػة بسياسػػة المعنػػثفػػي و ػػاأع لػػعر 

( ليذا تنزع سياسة المعنث الث )الراسب المراوغ ( بتعبيػر 1ولكنيا في الحقيقة تنتجو ()
( وتبعػػًا ليػػذا الراسػػػب إتجيػػت ىػػذه المػػدونات بقػػػوة اإلخػػتلؼ مػػع السػػاأد الػػػث 0دريػػدا)

( حتػث صػارت 3)المنطػوؽ( و) المتذػمف()نتيكي بصػيغة التنػا ض بيفالخروج السيما
(  اأمػػة عمػػث المفار ة/المباينػػة/ المباعػػدة/ Amphibolic –عنػػث )طبيعػػة ممتبسػػةطبيعػػة الم

المبادىة/ المفاج ة/ إلبطاؿ مفعػوؿ مركزيػة المطابقػة بػيف المغػة والوا ػعأ وخاصػة عمػث 
 مستوى مفاتيح ىذه المدونات ولفراتيا المذمرة.   

)أف  –امبرتو إيكوكما يرى  –ىؿ ينبغي لمعنواف –إذف ماوظيفة المفتاح؟ و بؿ ذلؾ    
 (4يلوئش الفكار وليس أف يوحدىا (؟)
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لقد تنبئو القػاص محمػود عبػد الوىػاب الػث اف الػوعي بػالعنوافأ وبػالفيـ الجديػد لػو ) لػـ 
يظيػػر إالئ متػػ خرًا فػػي معطيػػات المنيجيػػات الحديثػػةأ فقػػد كػػاف طرفػػا التواصػػؿ: المبػػدع 

تػػػاج الداللػػػةأ فمػػػـ يكػػػف لمعنػػػواف والمتمقػػػي كلىمػػػا اليمتفتػػػاف الػػػث وظيفػػػة العنػػػواف فػػػي إن
عنػػدىما احػػدى لػػفرات الػػنص التػػي تنطػػوي عمػػث موجيػػات فػػي فعػػؿ القػػراءة والت ويػػؿأ 
وكػػاف المبػػدع يؤسػػس عنوانػػو بالحػػدس والذاأقػػة والحساسػػية أ ممػػا ينبغػػي لنػػا أف ن خػػذ 
بمبػػدأ )التحقيػػب( فمػػا مػػف أحػػد مسػػؤواًل عػػف معرفػػة غاأبػػة أو لػػـ تكػػف لػػاأعة فػػي ثقافػػة 

 (5عقده الزمني ( .) حقبتو أو
ف كاف العنواف )عتبة( فإف العتبة في مفيـو ىيدجر )ىي الػركف الجػذري الػذي يسػند  وا 
الباب كمو ويصوف الوسط حيث يتداخؿ الخارج والداخؿأ فالعتبة تحمؿ الما بيفأ وفي 

 ( 6عزلتيا يمتقي مافي البيف يخرج ويدخؿ( .)
)يتبنػػيف( بػػو وعميػػو اإلنلػػاء النصػػيأ حجػػر أسػػاس  –إذف العنػػواف أو المػػدخؿ أو العتبػػة

تختػػؿ  ػػيـ المركػػزأ حتػػث ينيػػار المػػتف النصػػي أو يتخمخػػؿأ  –فػػإذا ماإختػػؿ ىػػذا الحجػػر
ويمكف التمثيؿ ليذا الحجر بػ ) طابو ة سنمار( وما طابو ػة سػنمار غيػر لػفرة المػدوف 

 أو المصفاة البانية لممعنث أو المغزى إذا جاز لنا ىذا التمثيؿ المجازي .
ف كنا  د اصطمحنا عمث العنوانات في متف ىذه المقابة بػػ )مفػاتيح اللػفرات(أ فسننػا  وا 

نرى ب ف ىذا المصطمح أكثر  ػدرة ت طيريػة وتكثيفيػة مػف جيػةأ وأكثػر حمولػة مفيوميػة 
مف جية ثانيةأ وخاصة فػي الحقػؿ الػدالليأ ولكػف  بػؿ أف نقػـو بالليػة االلػتغاؿ عميػوأ 

و عناية القػارىء الػث أف ىػ ذه المقاربػة تعنػث بثمػاف لػفرات مػف أصػؿ ثلثػيف لػفرة نوجئ
 لتدوير مفاتيح مدوناتيا اللعرية لت ويؿ لفراتيا المذمرة.

ويمكػػػف تصػػػنيؼ مفػػػاتيح ىػػػذه اللػػػفرات مػػػف حيػػػث إنزيػػػاح الداللػػػة بانسػػػبة الػػػث معيػػػار 
 الث نوعيف : –معيف

ي ىذا النسؽ نسؽ سكونيأ ويلكؿ فيو المعنث مركز مدار الداللة المغمقةأ وتندرج ف •
 مفاتيح اللفرات االتية:
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لجمػػػاؿ جاسػػػـ أمػػػيف/ كتػػػاب  –لػػػركف الػػػديف يػػػونس/ الأحػػػد بانتظػػػار أحػػػد  –استنسػػػاخ
ـْ أييػػػا الخػػػرؼ لمػػػازف المع –المػػػوتث ) إرتكػػػاب فػػػي المعنػػػث( لجمػػػاؿ عمػػػي مػػػوري/ تقػػػدئ

 (7الحلؽ .)
ة ( فكرة طباعية/بصرية جديد8تذمئف مفتاح نصوص ركف الديف يونس )إستنساخ()  

في تقنية الكتابةأ ولف المكتوب/ المطبوع: بنية منسوخة ) طبؽ الصؿ (أ فإف الوجو 
الثػػاني مػػف الغػػلؼ ىػػو الصػػورة البيذػػاء التػػي تحمػػؿ عنػػواف )إستنسػػاخ/ كتابػػة : ركػػف 

 الديف يونس( .    
ػػا الوجػػو الوؿ مػػف غػػلؼ الكتػػاب فيػػو الصػػورة السػػوداءأ و ػػد تذػػمئف  صػػػيدة      أمئ

( رغـ انو اصطمح عمث تسػمية نصوصػو بػػ ) كتابػة ( أ ثػـ  ػاـ بتكريػر بعنواف )رغبات
طبع القصيدة نفسيا بحرؼ أبػيض وعمػث بنيػة سػوداء كداللػة عمػث صػورتيا المنسػوخة 
وتوكيد ليا في مدونتو النصوصيةأ فيمػا إتخػذت خمسػة نصػوص أخػرى تقنيػة طباعيػة 

 م لوفة بالحرؼ السود وعمث بنية بيذاء. 
ف بنيػػة البيػػاض دالػػة عمػػث كتابػػة أولػػث فػػي مقابػػؿ بنيػػة السػػواد الدالػػة وبفرذػػية أولػػث: إ

عمث كتابة ثانيػة طبقػا لتقنيػة االستنسػاخ اللػاأع والمػ لوؼأ وىنػا يكػوف ) اللػكؿ حكمػًا 
( وبمػػا أف اللػػكؿ داللػػةأ فمػػا داللػػة لػػكؿ) االستنسػػاخ(؟ أىػػو 9داللػػة ولػػيس تعبيػػرًا (.)

لكؿ )االستنساخ( بكتابة ركف الديف يونس  كتابة ناسخة أـ كتابة منسوخة؟ وما عل ة
 ؟ 

 بػػػؿ تفكيػػػر مػػػاتبقث مػػػف لػػػفرات المفتػػػاح الػػػرأيس مػػػف تخػػػاريـ وأرديػػػة فرعيػػػةأ البػػػد مػػػف 
لتوجيػػو عنايػػة القػػارىء الػػث اف المفتػػاح الميسػػمي )إستنسػػاخ(  –مقاربػػة وجيػػي المفتػػاح

ػػػو أساسػػػػي لمقػػػارىءأ إذ عميػػػػو أف يقػػػرأ مفتػػػػاح الكتػػػاب مػػػػف الخمػػػؼ أ أي اف بنيػػػػة  موجئ
البياض ىي النسػخة الصػؿ لوجيػة حركػة دورة المفتػاح فػي حالػة تػدويره داخػؿ اللػفرة 
المدونػةأ ولف الوجػػو الوؿ لػكؿ مقمػػوب الػػث السػفؿ لغػػرض استنسػاخ المكتػػوب منػػوأ 

)طبػؽ الصػؿ( أ يحمػؿ ) رغبػات( أ وك نػو أراد ليػذه الوجو الثاني ىو نسخة منو فإف 
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ذلػؾ  –سفؿ أف تتجمػث بتمظيػرات مسػتورة مػافوؽ السػطح الػ ) رغبات ( الكامنة في ال
 ىو التذاد بيف سطح الكتابة البيذاء وعمؽ الكتابة السوداء. 

ف كنػػػػا إزاء فعػػػػؿ بصػػػػري/ داللػػػػي: فػػػػ ي درجػػػػة تحققػػػػت فييػػػػا ىػػػػذه الحيػػػػازة البصػػػػرية   وا 
 الداللية ؟ 

ف ىذه إف )استنساخ( يفترض وجود كتابة منسوخةأ فما المنسوخ إذف م–وبفرذية ثانية
 الكتابة ؟

 نلحظ أيًض وجود عنواف إذافي )فرعي( تحت المفتاح الرأيسي )إستنساخ ( :
و  راأي  - ) اني أراني( وىو بنية إستعارية مف ) سورة يوسؼ( القرآنيةأ وىي موجه

آخرأ يتجو وجية دالليةأ وما أف يتجو القارىء ىذه الوجية حتػث تتجمػث أمامػو 
ادأ ولكػف كيػؼ كػاف ) ركػف الػديف يػونس( يػرى التمظيرات المسػتورة بعمػؽ السػو 

 نفسو ؟ 
ىنا ينبغي أف ينفتح الفؽ عف فذاء الكتابة وفؽ مستوياتيا الرؤيوية والرؤياويةأ فيػؿ 
حققػػت ) كتابػػة : ركػػف الػػديف( فذػػاء ىػػذه العتبػػةأ وعتبػػة ىػػذا الفذػػاء أ بعػػد فػػتح بػػاب 

الئ فماذا إستنس  منيا في ىذه الكتابة ؟  نة؟ وا   المدوَّ
د سػػبؽ المفتػػاح الػػرأيس )إستنسػػاخ( والمفتػػاح االذػػافي الفرعػػي )إنػػي أرانػػي( جممػػة لقػػ

 مستقمة في صفحة بيذاء مكتوبة باللكؿ اآلتي :
 يا       

 بنات ركف الديف
نلحظ ب ف)ياء النداء( تنفرد بوصفيا كممة مسػتقمةأ واسػـ المنػادي جمػع مؤنػثأ وكػ ف 

ػػو الػػث اسػػـ المنػػادىأ  ثػػـ تػػ تي الػػػ ) رغبػػات( بصػػورتيا السػػوداء المفتػػاح االذػػافي موجَّ
المكػػررة لتعبػػر عػػف الوجػػو اآلخػػر بصػػيغة المفتػػاح الػػرأيس والمفتػػاح االذػػافي الفرعػػي 

 بصورتييما البيذاويتيف.
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ف كانت مفردة )إستنساخ(  د )إستنساخ( أ فإف المبثوث ىي ت الذىف إلستقباؿ كتابة  وا 
حتػث تتحػوؿ الكتابػة البيذػاء  فػي النصػوص يصػدـ وعػي القػارىء بالتلػويش الػدالليأ
 الث كتابة سوداء. ) ىذا ما سنراه في سياؽ الحؽ( .

 
( فيػو مفتػاح لنسػؽ مغمػؽ عمػث ذاتػو 12أمئا )ال أحد بإنتظار أحد( لجماؿ جاسـ أمػيف)

باسػػتخداـ )ال( النافيػػة لمجػػنس نفيػػًا لػػامًلأ وبتػػدوير ىػػذا المفتػػاح تتعػػدد علمػػات بنينػػة 
ة جديػػػدة فػػػي المركػػػب اللػػػعري: حػػػذؼ ولػػػطب االسػػػـ/ بوصػػػفيا جدليػػػة لػػػعري –النفػػػي

 تعطيؿ ونقض حركة الفعؿ/ أي إيقاؼ حركة الديمومة ومعارذتيا في آف واحد.
لذلؾ تذمف المفتاح وحدة التطابؽ الحرفي بيف أداة النفي وداللة المعنث المنفي بيا : 

داس/ ) الأحػػػد/ اللػػػيء/ اللػػػجرة / اللػػػمع/ الرغبػػػة/ ال ػػػادـ/ الصػػػوت/ اللػػػرفة/ ال ػػػ
 … ( .الابواؽ/ الغسؽ/ الفجر/ 

ولػػـ يكتػػؼ المفتػػػاح باسػػتخداـ الداة النافيػػػة لمجػػنس نفيػػا لػػػامًلأ فينػػاؾ الداة الناىيػػػة 
( أ  لمفعػػؿ )التبتعػػد/التيرب(أ والداة النافيػػة لمفعػػؿ المذػػارع )الأممػػؾ/ الاجيػػد/ النيػػـر

التؤكػد معنػث النيػار( أ والداة النافية غير العاممػة )والتػي التػؤدي/ فمػو اليبػوح/ التػي 
والداة النافية غير العاممة المعترذة )كيؼ نموت بل جدوى/ مرصوصيف بل روح / 
وكفػػػا لمتمػػػويح بلجػػػدوى/ اف يتػػػرؾ الطفولػػػة بػػػل لػػػمؿ/ ف ظػػػؿ بػػػل وجيػػػؾ/ مػػػامعنث أف 

 تنتلر اللياء بل معنث ( إذافة الث أداتي النفي والنصب والجـز :
 –بػل أحػد منػا  –لػف تكفػي لجمػب السػواح/ واف المػدف..  –) اف بقايا عذػامؾ البػاردة

لػػػف تصػػػبح اثريػػػة / لػػػف أتيجػػػد كعػػػراؼ/ ولػػػف أمػػػر عمػػػث النفايػػػات ك ذػػػرحة/ اننػػػا لػػػـ 
 نعش../ لـ نِعْش ( .

أداة نفي وجـز و مب لمفعؿ المذارع مف الحاؿ واإلستقباؿ الث الماذي –و ) لـ ( ىنا
لزمنيػػػة فػػػي ) لػػػف تكفػػػي/ لػػػف تصػػػبح/ لػػػف والمذػػػيأ وكػػػذلؾ الداة ) لػػػف( أ فالداللػػػة ا
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أتيجػػد( ىػػي نفػػي لممسػػتقبؿأ وتوكيػػد لمماذػػيأ وداللػػة ) لػػـ( فػػي )لػػـ نعػػش( ىػػي النفػػي 
 لمماذيأ وبذلؾ تمثؿ ) لـ + لف( إنطباؽ الماذي والمستقبؿ في آف واحد. 

إذف فػػالنفي )الأحػػد بإنتظػػار أحػػد( بنيػػة تتػػ لؼ مػػف لػػفرات لغويػػة ذات دالالت لػػعرية 
نفػػي: الجػػنس/ الماذػػي/ الحػػاؿ/ المسػػتقبؿأ ولكػػف ىػػؿ ىػػي نفػػي لكينونػػة   اأمػػة عمػػث

السـ الداؿ عمث الثبوت مف جيةأ ونفي لحركة الفعؿ الداؿ عمث الحدوث والتجدئد مف 
 جية ثانية ؟

بنية ثبوتأ وحركة الفعؿ بنية حركػة صػادرة عػف فاعػؿ وحػدثأ  –إف كانت بنية االسـ
  ة بيف الذات والليء إلثبات كينونتيما ؟فيؿ بنية النفي دالة عمث نفي العل

إف مفتػػاح مدونػػة ) ال أحػػد بإنتظػػار أحػػد( لػػفرة تذػػع القػػارىء إزاء نفػػي لػػامؿ لثبػػوت  
االسـ وحدوث الفعؿأ ولكف بصػيغة التوكيػد عمػث حركتيمػا المذػمرتيف دوف التصػريح 
 بيماأ وتمؾ ىي اللفرة التػي تعنػي كيػؼ نتصػور معنػث االسػـ أو الفعػؿ كلػيء يحػدث

 في عممية النفي اللعري. 
( مػػػف مفتػػػاح ) مبنػػػيف ( يتمػػػاكف فيػػػو 11ويتػػػ لؼ ) كتػػػاب المػػػوتث ( لمػػػازف المعمػػػوري)

ال فمػا داللػة المعنػث: ميـ )المسمث( مع كتػاب مػدوف الموتث في أج )غيػر مسػمث( أ وا 
 أىو كتاب يعنث بػ )الموتث(؟ أـ لمموتث كتاب يتذمف أجميـ المسمث؟ 

 ىذا الكتاب ؟إذف َمْف ىـ الموتث في 
تقتػػرف مفػػردة ) المػػوتث( بذػػمير المتكممػػيف المنفصػػؿ) نحػػف المػػوتث (أ وبػػذلؾ يحػػدث 
أوؿ كسػػػر لسػػػػياؽ مفتػػػاح التسػػػػمية لتحقيػػػػؽ العبػػػور مػػػػف النسػػػػؽ السػػػكوني الػػػػث النسػػػػؽ 
الحركيأ وتمؾ مفار ة داللية وليست معجمية لممعنث الحقيقيأ وبكسر ىذا السػياؽ تػتـ 

) كتاب الموتث ( بالمعكوسأ وتبعًا لمعكوس ىذه االحالةأ  عممية إستثمار اإلحالة الث
نة نصوصية فػي إسػتثمار دالالت المػوت باالحالػة المعكوسػة الػث  يتلكؿ الكتاب كمدوَّ
الحيػػػػاءأ وذلػػػػؾ بفعػػػػؿ الداء بقصػػػػدية الخمػػػػط بػػػػيف الخيػػػػاؿ والحقيقػػػػةأ وأعنػػػػي الخيػػػػاؿ 
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 ية والمرارة.االسطوري المثير لمدىلة والحيرةأ والحقيقة المثيرة لمسخر 
 

وتحػػػيط المفتػػػاح تسػػػميات محاكيػػػة لممػػػوت: الػػػزواؿ/ الظممػػػة/ العػػػدـ/ القبػػػور/ الجحػػػيـ/ 
الجوؼ/ العالـ اآلخر/ العزلة/ الغياب/ الياوية/ حتث يلتمؿ عمييا بصي  مختمفػة مػف 

 التكرار المغاير والتوكيدي ليا.
 ىذا ىو مفتاح المتف النصيأ فما ىو ىامش المتف؟       

ة التقػػػاطع بػػيف المػػػتف واليػػػوامش أكثػػر تمظيػػػرات البنػػػث المخفيئػػة فػػػي )كتػػػاب تمثػػؿ لعبػػػ
 الموتث( أ فقد تذمنت النصوص لعبة داللية في الكتابة :

 اسفؿ____ أعمث    
 أعمث  ____ أسفؿ    

 
ورغػػـ القمػػؽ اللػػكلني الػػذي يفذػػي الػػػث اال ػػلؽ اللػػعريأ فػػإف الػػنص الوحيػػد الػػػذي 

امش المػػػوتث ( أ فقػػػد " تبنينػػػت " ىػػػذه اليػػػوامش اليتذػػػمف ىػػػوامش معينػػػة ىػػػو ) ىػػػو 
بصيغة متف رأيسأ مما كسرت فعًل أفؽ تو ػع القػارىءأ وخاصػة إذا مانظرنػا الػث أي 
متف وىامش مف نصوص) كتاب الموتث(أ فإننػا نجػد اليامش)أسػفؿ(أ  مفصػوؿ داأمػا 
بخػػط واذػػحأ وىػػو عبػػارة عػػف طبقػػة تحػػت السػػطحأ ومػػا )القبػػور( سػػوى تجنػػيس خطػػي 

تثأ أمػػػا نص)ىػػػوامش المػػػوتث( فيػػػو يػػػنقض ىػػػذه القاعػػػدةأ فقػػػد ترتػػػب عمػػػث ىػػػذا لممػػػو 
إحػػلؿ المػػوتث محػػؿ الحيػػاء بتجنػػيس مذػػمر غيػػر خطػػيأ وبػػذلؾ  -اال ػػلب الػػداللي

 صارت ) ىوامش الموتث( بنث مستورة تتمظير في لكؿ داللي مقصود.
ـْ أييػػا الخػػرؼ( لجمػػاؿ عمػػي الحػػلؽ) ة طمبيػػة ( يتذػػمف جممػػ10ورغػػـ أف مفتػػاح ) تقػػد

سػػاخرةأ فػػإف المفتػػاح االذػػافي )إرتكػػاب فػػي المعنػػث( ألػػكؿ اسػػـ المنػػادىأ فمػػا معنػػث 
 إذف) إرتكاب في  المعنث ( ؟
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إرتكػػػب ( أي فعػػػَؿ لػػػيأًا فػػػي المعنػػػث أو أجػػػرى عميػػػو تغييػػػرًا أو –إف مصػػػدر )إرتكػػػاب 
و تحػػػويرًا أو تلػػػويياأ فالقػػػارىء إذف إزاء لعبػػػة لغويػػػة مركبػػػة مػػػف  واعػػػد النحػػػوأ فػػػالنح

يؤسػػس المعنػػثأ والمعنػػث يؤسػػس الداللػػةأ وبمػػا أف المعنػػث يلػػكؿ مركػػز مػػدار الداللػػةأ 
 فما مركز مدار ىذه المعبة ؟

ـْ أييػػػا  لقػػػد ألػػػار النا ػػػد اللػػػاب عبػػػاس اليوسػػػفي فػػػي المقدمػػػة التػػػي كتبيػػػا لمدونػػػة )تقػػػد
ىنا  الخرؼ( الث)إحتمالية المعنث وتعدديتو والنياأيتو( كما إكتلؼ ب ف )  راءة العنواف

( . ورغػػػـ اف 13التخذػػػع لداللػػػة بعينيػػػا سػػػوى مايصػػػنعيا المرتكػػػب ليػػػا مػػػف معنػػػث()
المفتاح االذافي )إرتكاب في المعنث( يتذمف إلكالية مركبةأ فإف ىناؾ جممة رأيسة 

 تفتح ىذا اإلرتكاب بالقوؿ :
 " ثمة مالـ يرتكب 

 أنت مكمؼ بارتكابو "      
و رأيسي لػ )إرتكاب في المعنث ( بصيغة  راءة النص) المادة الخاـ(أ  ىذه الجممة موجه

أي بػػػدوف حركػػػاتأ ونقػػػاطأ وفػػػوارزأ ومػػػف ثػػػـ كتابػػػة المقػػػروء منػػػو بصػػػي  مختمفػػػة مػػػف 
نِبػػػو اسػػػموبي  التحػػػوير والتغييػػػر فػػػي العل ػػػات السػػػيا ية خاصػػػةأ كمػػػا اف ىػػػذه الجممػػػة م 

ىػػذه الجممػػة لمقػػارىء بوصػػفو فػػاعًل ملػػاركًا فػػي عمميػػة إرتكػػاب المعنػػثأ ليػػذا تفتػػرض 
يػات الػنص و ارأػوأ فيػو  و إليو ىذا الكلـأ ولف ىذا الكلـ مػف موجه وجود  ارىء موجَّ

ف لـ يتحكئـ فيو.  و  صدية الت ويؿ وا   إذف يوجه
ولكف يمكف التسميـ مع ) اليوسفي عباس( في إذاءتو السادسة مف المقدمة التي يقوؿ 

معنث معيفأ ويلمؿ كؿ المعاني فييا عف ىذا النص ب نو ) نص لمولي اليؤدي الث 
 ( في آف واحد؟!14أيذًا( )

داللة ومعنثأ لنو يقدـ تقنية لفيـو فارغ بدوف معنثأ غير أف ليػذا  –انو نص عبثي
العبػػث كيفيػػة جديػػدة فػػي تلػػقيؽ الػػنص الواحػػد الػػث تخػػاريـ وأرديػػة وأ ػػانيـ متعػػددة وفػػؽ 

 ثلث  واعد ليذه المعبة :
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 وب + نحو الداللةنحو االعراب + نحو االسم 
وبدىي أف تتغير الموا ػع السػيا ية لمكممػات والػدالالتأ والعل ػات المتجػاورة بالعل ػات 

 المخالفة ليا تبعًا لتغير العل ات االعرابيةأ وتفكؾ العل ات البناأية. 
ولكػػف ينبغػػي االعتػػراؼ بإمكانيػػة ىػػذه المعبػػة فػػي البحػػث عػػف لػػكؿ جديػػد لػػنص متػػدرهج 

    وياتو المغويػةأ فقػد إتخػذ الػنص مػف ) فعػؿ القػراءة ( بنيػة إطاريػةأ ومػف متعدهد فػي مسػت
) الػػداؿ العبثػػي( منطقػػة تجريبيػػةأ ومػػف ) المغػػة( بنيػػة وسػػيطة بينيمػػاأ غيػػر أف الكاتػػب 
تورئط إف لـ نقؿ  د أخط  في إختيار ىذه )المادة الخػاـ( كبنيػة نصوصػية التمتمػؾ مػف 

عميػا متجػدئدة بحيػوات تعبيريػةأ وبػذا فقػد التجريػب عناصر القوة والتحدي واال نػاع مايج
 معناه الداللي واالحتمالي. –اللعري

 
نسػػؽ حركػػي يلػػكؿ فيػػو المعنػػث مركػػز مػػدار الداللػػة المفتوحػػةأ وتنػػدرج ذػػمف ىػػذا  •

 النسؽ مفاتيح اللفرات اآلتية :
ة لعمػي االمػار  –لرعد فاذؿ/ الػركض وراء لػيء وافػؽ  –) فميتقدـ الدىاء الث المكيدة 

لطالػػػب عبػػػد  –لماجػػػد حػػػاكـ موجػػػد/ تػػػاري  السػػػث –/ ماتسػػػا ط بػػػؿ أولػػػؾ لملػػػمس 
 ( 15العزيز(.)

( تنػػػػزاح الداللػػػػة 16عنػػػػد تػػػػدوير مفتػػػػاح) فميتقػػػػدـ الػػػػدىاء الػػػػث المكيػػػػدة( لرعػػػػد فاذػػػػؿ)
المعجمية الث داللة حافةأ فحرؼ الفاء في ىذه التركيبة يسػت نؼ حركػة مقطوعػة لفظػًا 

دـ( المجػزـو بجػزء ذري آخػر ف الجممة تبػدأ مػف الفعػؿ )يتقػومعنثأ ولكف ىذا اليعنث ا
) الـ االمػػر(أ بػػؿ لف اواليػػة التلػػكيؿ الحركػػي لػػػ) معنميػػة( ىػػذه الجممػػة ىػػو) الػػث ىػػو

المكيدة فميتقدـ الدىاء(أ وفي ىذه الحاؿ يقـو حرؼ الفاء بوظيفة إستأناؼ حركة التقدـ 
ف كانت مجزومةأ حتث ترتبط الغاية بداللة القصدأ ومع ذلؾ لـ يكتِؼ مفتاح النص  وا 

نمػػا تذػػمف لػػفرة فرعيػػة إذػػافية وذػػعت بػػيف  وسػػيف مػػزدوجيف ىػػي )كتػػاب  بذاتػػوأ وا 



 23 

الدىاء/ كتاب المكيدة( و د تـ الفصؿ بينيما بخػط ماأػؿأ وكػ ف عل ػة الػداؿ )الػدىاء( 
 بالمدلوؿ )المكيدة( عل ة إعتباطية!!

زاء )المعانـ( الذرية التي تحددىا مفاصؿ المع نث فػي المػدلوؿ السػيا ي: ىػؿ الػدىاء/ وا 
وجيػػاف لقذػػية  –المكيػػدة: تجميػػاف لمعنػػث واحػػد؟ وبعبػػارة ثانيػػة: ىػػؿ الػػدىاء والمكيػػدة 

 واحدة ؟
الث أف )المكيدة( عبارة عف نواة يحػيط بيػا  –يؤوؿ السؤاؿ لحظة الحمؿ باالجابة عميو

البنيػػة وتفسػػير ليػػا )الػدىاء( كمػػدار )معنمػػي( ذريأ أي أف المكيػػدة بمثابػػة تحقيػؽ ليػػذه 
 في)معنميات( الدىاء.

وبغية عدـ اإلكتفاء بما آؿ اليو السػؤاؿ مػف االجابػة عميػوأ البػد مػف القػوؿ: بػ ف إتجػاه 
نمػػا  حركيػػة الػػنص التتييػػ ف كحركػػة )مو وتػػة / مجزومػػة( مػػف الخػػارج الػػث الػػداخؿأ وا 

ح لػػفرات يتييػػ ف المتجػػو الػػداللي لسػػيـ الحركػػة مػػف الػػداخؿ الػػث الخػػارجأ أي أف مفتػػا
الػػنص يػػدور عكػػس إتجػػاه حركػػة التلػػكيؿ المجػػازي) فميتقػػدـ الػػدىاء الػػث المكيػػدة( الػػث 

) فمتتقدـ المكيدة الث الدىاء يابالعي ي اآلخر الذي أنيث النص لفراتو التلكيؿ المجاز 
المكاأػػػػػد( بصػػػػػيغة التقػػػػػديـ والتػػػػػ خير أو بصػػػػػيغة التمػػػػػاكف المفظػػػػػي والتغػػػػػاير المعنػػػػػوي 

 ( 17بينيما.)
( مػػف عناصػػر الدىلػػة 18مفتػػاح ) الػػركض واء لػػيء وا ػػؼ( لعمػػي االمػػارة )ويمتمػػؾ 

والمفار ة مايجعمو يتجو الث المفار ة الداللية بػيف حركيػة الثبػات وثبوتيػة الحركػةأ وىنػا 
تكمف لعرية ىػذه المفار ػة فػي انيػا لػعرية فانتازيػة تتبػدد فييػا الرؤيػة  لحظػة التكثيػؼ 

في المحظة التي تبم  فييا درجػة الوذػوح المبالػرأ اللعريأ أي تنيار لفافية اإللارة 
وذلؾ بفعؿ التلكيؿ المجازي الكاذبأ ليذا فػ ) الركض وراء ليء وا ؼ( ىو: الػوىـ/ 
الخػػػبط/ الخيبػػػة/الفراغ/ الجػػػريأ ولمجػػػرى ىػػػذه السػػػمات والعلمػػػات المبثوثػػػة بػػػيف ثنايػػػا 

غيػػر أف  عل ػػات غيػػر منظػػورة مػػع الفواعػػؿ التػػي تؤلػػؼ ىػػذه النصػػوصأ –النصػػوص
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( كمػا اف ىنػاؾ جممػة 19) راكػض/ يػركض() ىذه النصوص تتمثؿ في مفردتػيمفتاح 
 واحدة تنفرد في كيفية إختزاؿ فانتازيا الللعور في لعرية المفتاحأ وىي :

 (02أجري وخطوي وراأي) 
) الػػركض وراء لػػيء  ريةومػػا يجعػػؿ ىػػذه الجممػػة موازيػػة لمفتػػاح لػػفرات المدونػػة اللػػع

الخطػػي/ كونيػا تبػدأ بفعػػؿ يمتمػؾ طا ػة  صػػوى فػي الحركػة الصػػادرة  وا ػؼ( فػي سػيا ة
عف الحدثأ ليذا فيي أكثر  درة عمث إنلاء االدىػاش اللػعريأ فالداللػة إذف ونظيرىػا 
المذػػاد  يمػػة فػػي المفيػػـو المركػػزي فػػي القيمػػةأ وىنػػا تكمػػف  يمػػة التذػػاد فػػي مفتػػاح 

 (01عمث ) آثار المعنث (.) لفرات ىذه المدونة اللعريةأ لف التذاد يقـو أساساً 
( تػػػدور 00وعنػػػد تػػػدوير مفتػػػاح ) مػػػا تسػػػا ط بػػػؿ أولػػػؾ لملػػػمس( لماجػػػد حػػػاكـ موجػػػد)

الداللػة حػوؿ معنػث حػاؼ اليمكػف اإلمسػاؾ بػوأ أي ىنػاؾ معنػث ذػاأع ومكتلػؼ مػػف 
جديػػدأ فالفعػػؿ ) تسػػا ط( منفػػي بػػػ )مػػا( ثػػـ ىنػػاؾ إسػػتدراؾ لتتمػػة بقيػػة الجممػػةأ و ػػد أراد 

المػدلوؿ التركيبػي لمجممػةأ وك نػو أعطػث لػيأا ذا إكتمػاؿ  –االسناد الوصؿ بيف طرفي 
نػػا صأ أي بمعنػػث جػػاز اللػػيءأ وتعػػداهأ وعػػدؿ بػػالمفظ عمػػا يوجبػػو أصػػؿ الوذػػع فػػي 

 الجممةأ وذلؾ باستعماؿ) الملبسة اللعرية( .
نمػا تسػعث  إف )ماتسا ط بؿ أولؾ لملػمس( التخػرؽ نظػاـ ) أمػف المػبس( فػي المغػةأ وا 

حيازة لػعرية خاصػة بيػا لتسػمية أي لػيء باسػـ غيػرهأ حتػث يقػـو )الغيػر( الث تحقيؽ 
مقاـ الليءأ ليذا فإف مف يبحث عف المعنػث فػي مفتػاح لػفرات ىػذه المدونػة اللػعرية 

نمػا عميػو أف يتعقػب الظػؿ المػلـز  – فالمعنث الوجود لو في ىذه الملبسة اللػعريةأ وا 
مركب نا صأ وما ينتجو الداؿ ال يوذػحو لممعنثأ فالداؿ اليعنث بالمدلوؿأ والمدلوؿ 

المدلوؿأ وداخؿ المغة تمتمؾ بنية الكممة ىوية مستقمة ليا صمة سرية بالكممة المجػاورة 
 (03ليا.)
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( مركػػػػب اذػػػػافي مػػػػف تػػػػاري  وأسػػػػثأ 04لطالػػػػب عبػػػػد العزيػػػػز) –و ) تػػػػاري  السػػػػث(
نة / خطاطة/ وثيقة/ وا عة/ مروية: للـ  ػاأـ )ىنػا( فػي  الػنفسأ وخاصػة فالسث: مدوَّ

 ( 05اف) النفس منذ افلطوف تنتمي الث حيز المفارؽ المحسوس ( .)
نة في اللعرية العرا يةأ  نة لعرية غير مدوَّ ليذا يمكف إعتبار ) تاري  السث( أوؿ مدوَّ
لػػيس لنيػػا تنػػزع الػػث توثيػػؽ البكػػاء المػػر أو الفنػػارات المعتمػػة أو القتمػػث المجيػػوليف أو 

مالكيػػا فػػي الجسػػاد الطريػػة أو الػػذيف يمسئػػدوف أحػػزانيـ  بػػؿ أف اللػػظايا التػػي تؤسػػس م
يناموا أو الباريؽ الممموءة بالفرح الػذي اليصػدؽأ لػيس ليػذا التػراكـ مػف تػاري  السػث 
نمػػا لف ) تػػاري   السػػث( يختػػزؿ تػػ ثير  ػػانوف المحظػػة الحرجػػة فػػي متواليػػة  وغيػػرهأ وا 

مػػا يجعميػػا متجػػدهدة مػػع حركػػة تػػاري  لػػعرية تمتمػػؾ مػػف عناصػػر القػػوة والتحػػدي والبقػػاء 
ف لـ يقـ طالب عبد العزيػز بكسػر سػياؽ ىػذه المتواليػة  السث االنساني برمتوأ حتث وا 

 بمتوالية جديدة . –
ذ تجتاز ىذه المقاربة  ترى ب ف تػدوير مفػاتيح لػفراتيا  –عتبات المدونات اللعرية  –وا 

نلػػطارات الػػذات ( بمثابػػة مػػدخؿ أوؿ الػػث فيػػـ ) تقط –المغمقػػة والمفتوحػػة بػػات النػػا وا 
 الناجمة عف  انوف ت ثير المحظة الحرجة في الكتابة اللعرية.

 إحاالت •
( مقدمة في النظريػة االدبيػة/ تيػري ايغمػتف/ تػر: ابػراىيـ جاسػـ العمػي/ دار اللػؤوف 1)

 .69/ ص1990 –الثقافية/ بغداد 
الكنػوز االدبيػة/ بيػروت ( أخل يات القراءة/ ج. ىيميس ميار/ تر: سييؿ نجػـ/ دار 0)
 .141/ ص1997/ 1لبناء/ ط –
( المغػػة العميا..النظريػػة اللػػعرية/ جػػوف كػػويف/ المجمػػس العمػػث لمثقافػػة/ تػػر: أحمػػد 3)

 .80/ ص1995درويش/ القاىرة/ 
( 14( مػػػع أمبرتػػػو إيكػػػو/ تقػػػديـ وترجمػػػة: عبػػػد الػػػرحمف بػػػوعمي/ مجمػػػة نػػػزوى/ ع )4)

 .65/ ص1998ابريؿ/ 



 26 

فػػػي  صػػػيدة السػػػياب: المو ػػػع والتحػػػوالت/ محمػػػود عبػػػد الوىػػػاب/مف ( بنيػػػة العنػػػواف 5)
 .1999بحوث المربد اللعري الخامس علر/

( انلاد المنادي/ مارتف ىيدجر/  راءة في لعر ىولدرلف وتراكؿ/ تمخيص وترجمة: 6)
 .17/ ص1994/ 1بساـ حجار/ المركز الثقافي العربي/ بيروت/ ط

 ( ومنيا ايذًا:7)
 –لحمػػد اللػػي  عمػػي/ اللػػاعرة –لسػػمماف داود محمػػد/ طػػاأر اآلف –علمػػاتي الفار ػػة 

لحمػػد لػػياب  –لعػػلوي كػػاظـ كلػػيش/ سػػماء سػػابعة  –لسػػياـ جبػػار/ خاتمػػة الحذػػور
لعبد السادة البصري/ ما تبقػث  –لحمد آدـ/ الليء لنا  –استدراؾ  –االنباري/ يسعث

 –أػػد أفروديػػتلمحمػػد درويػػش عمػػي/  ل –لفػػوزي الطػػاأي/ رثػػاء ال اصػػي –لػػف يجػػيء
 …لزىير بيناـ بردى/ –للاكر مجيد سيفو/ غدًا يكوف الو ت  د فات 

 .1999 –( استنساخ/ كتابة: ركف الديف يونس/ بغداد 8)
( النقد والسموبية بيف النظرية والتطبيؽ/ عدناف بػف ذريػؿ/ منلػورات اتحػاد الكتػاب 9)

 .88/ ص1989 –العرب/ دملؽ
 –جاسػػـ أمػػيف/ مكتػػب المػػدى لملستنسػػاخ/ بغػػداد  ( ال أحػػد ب نتظػػار أحػػد/ جمػػاؿ12)

1999. 
 .1999 –( كتاب الموتث/ كتابة: مازف المعموري/ بغداد 11)
ـْ اييا الخرؼ/ ارتكاب في المعنث/ بغداد 10)  .1999 –(  تقد
ـْ اييا الخرؼ/ مرجع سابؽ/ مقدمة بقمـ عباس اليوسفي/ ص13)  .8أ4أ0( تقد
ـْ اييا الخرؼ/ مرجع سا14)  بؽ.( تقد
 ( ومنيا أيذًا:15)

لبسػػاـ صػػالح ميػػدي/ فػػوؽ  –لماجػػد البمػػداوي/ ال أعػػد اليػػروب خيػػواًل  –طفولػػة  ادمػػة 
لسمماف داود محمد/ الخروج مػف  –لماجد موجد/ غيـو أرذية  –القمر.. تحت الوردة 
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لعمػػاد كػػاظـ العبيػػدي/ مػػا  –لطػػلؿ الغػػوار/ الغيمػػة المقفمػػة/ صػػاعد نحػػوي –االسػػماء
 …لعمي االمارة/ –لعمار المسعودي/ أماكف فارغة  –أمة يتعطؿ مف االس

( فميتقػػدـ الػػػدىاء الػػػث المكيػػػدة/ رعػػػد فاذػػػؿ/ لػػػعر/ منلػػػورات اتحػػػاد االدبػػػاء فػػػي 16)
 .1994 –العراؽ/ بغداد 

( لممزيد ينظر:فميتقدـ الدىاء الث المكيدة/ مركز النواة ومدار لعرية النص/عباس 17)
 .12/8/1999بتاري   (795عبد جاسـ/ جريدة القادسية/ع)

 –البصػػػػػرة  –( الػػػػػركض وراء لػػػػػيء وا ػػػػػؼ/ عمػػػػػي االمػػػػػارة/ مطبعػػػػػة دار الكتػػػػػب 18)
1998. 

 .32أ01( الركض وراء ليء وا ؼ/ مرجع سابؽ/ ص19)
 .45( الركض وراء ليء وا ؼ/ مرجع سابؽ/ ص02)
( االسػػموب واالسػػموبية/ بييرجيػػرو/ تػػر: د. منػػذر عيالػػي/ مركػػز االنمػػاء القػػومي/ 01)

 .82لبناف/ د. ت/ ص –وت بير 
( ماتسا ط بؿ أو لؾ لملمس/ ماجد حاكـ موجد/ سمسمة ثقافة ذد الحصار دار 00)

 .1999 –اللؤوف الثقافية/ بغداد 
( لممزيػػػػد ينظػػػػر: ماتسػػػػا ط بػػػػؿ أولػػػػؾ لملػػػػمس والملبسػػػػة اللػػػػعرية/عباس عبػػػػد 03)

 .1/11/1999جاسـ/جريدة القادسية بتاري  
 –العزيػز/ منلػورات اتحػاد االدبػاء فػي العػراؽ/ بغػداد  ( تاري  االسث/ طالب عبد04)

1994. 
 .04( إنلاد المنادى/ مارتف ىيدجر/ مرجع سابؽ/ ص05)
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 األنا الشعرية
 ) تقطبات األنا / إنشطارات الذات (
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إف) النػػا اللػػعرية( بنيػػة مييمنػػة فػػي الخطػػاب الثمػػانيني  –ىػػذه القػػراءة  تكتشييف      
 ( 1"وجود النا المذاعفة والمكررة" مصدر "تيديد لسنا ذاتيا".) –لتسعينيأ ليذا نرىوا

إختػػارت ىػػذه المقاربػػة النظػػر إلػػث مركػػز ىػػذه النػػا مػػف أسػػفؿ  –وإلعػػادة كتابػػة المقػػروء 
القاع أ أي مف الراسب التحتاني ليذه الذاتأ وخاصة اف ليذه النا تقطبات مركزيػة أ 

ذريػػة أ حيػػث ينفػػؾ كػػؿ منيػػا إلث)معػػانـ( لػػعرية مبثوثػػة فػػي وليػػذه الػػذات إنلػػطارات 
 (0المدونات اللعرية.)

نلػػقاؽ  –ولغػػرض إجراأػػي نعنػػي بػػػ)النا اللػػعرية( إنكفػػاء ذػػمير المػػتكمـ عمػػث نفسػػوأ وا 
ذلػػػؾ المخفػػػي مػػػف التػػػراكـ فػػػي  –ذػػػمير المخاطػػػب عنػػػوأ ونعنػػػي بالراسػػػب التحتػػػاني 

 اللوعي .
 

رية( لػػػكؿ مقمػػػوب ) لػػػذات اللػػػاعر( أ وبػػػذا فػػػإف إف )النػػػا اللػػػع –وبفرذػػػية ذػػػمنية 
المستند المساني لي ممفوظ لعري مف عينات النا التي َسَتِرد فػي سػيا نا الحػالي ىػي 
إنعكاس وفعؿ لمراسب الللعوريأ ىذا ) الللعور ىو خطاب اآلخر( غير اف اآلخر 

أي ىنػاؾ إحالػةأ ( 3ليس أخر عمػث االطػلؽأ حيػث انػو يقتػرف بالنػا إ ترانػًا جوىربػًا()
ومعكوس ليذه اإلحالة بيف )النػا والػذات( يمكػف اإلصػطلح عمييػا بػػ)لعرية المكامنػة 

 اللعرية( .
يمكػػف إكتلػػاؼ تجميػػات الراسػػب التحتػػاني وتمظيراتػػو المسػػتورة فػػي  –مػػف ىػػذا المنطمػػؽ

 المدونات اللعرية وفؽ معيار النا)نيئة( اللعرية اآلتي :
 تقطبات النا –أواًل 
ذا النمط ينفؾ تمركز النا حوؿ الذات الث تقطبات أنوية ملػحونة براسػب مػراوغ في ى

 في تمظيراتو المستورة في ذمير المتكمـ الداؿ عمث نفسو .       
إف النػػا عنػػد حمػػد لػػياب االنبػػاري )أنػػا مراوعػػة( حيػػث تلػػطح نحػػو فكػػرة الفنػػاء     

عػًل فػي اإلمػتلء لتجػاوز نقػص الصوفي بقدر ما ترتد الث وحدة الوجودأ لنيا راغبة ف
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ال تستطيع أف تسمي الوا ع إالئ انيا تستطيع  –)الراسب المراوغ( لياالوا عأ ولكف بفعؿ 
 أف تبنيو عمث وفؽ إزاحة كناأية ليذا النقص بالكماؿ:

 لقاأي يعصميـ الرض أىؿ كؿ أنا ←
 فتمسئكوا بالبعد عني ال أطيؽ سوى أناي         
 (4بقاأي ) وليس إالئ          

في ىذه النا إحالة الث مركز )أنوي( غير أف معكوس اإلحالػة يلػير الػث الػذات عبػر 
 تمركزات مركوزة بػ ) ياء المتكمـ ( المنغئمة بالتكرار:

 ) لقاأي/ أناي/ لي/ بقاأي ( .
)وىػػي Eyocentisme  –إف نػػواة النػػا  ػػد تنفػػؾ الػػث نػػوع مػػف التمركػػز حػػوؿ الػػذات  –نعػػـ 

 (5سية التي تعلؽ فييا الذات ذاتيا الث درجة إ صاء اآلخر( .)نوع مف النرج
 أنا مؤسطرة أو أنا اسطورية مؤلية: –فالنا عند مازف المعموري

 الرحيؿ وبقعة السحري المطمؽ أنا ←
 فل غرابة أف أذع اليواء في  بذتي

 (6كي اليموت أحد )  
ال فمػا تعميػؿ الػذي القوة العاكسةأ فاإلزاحة ىنا تناظ –وليذه النا تمثلت  ر الكنايةأ وا 

يمسؾ اليواء بقبذتو كي ال يموت أحد غير النا ) نية ( المطمقةأ أي سمطة الراسػب 
المقموع في القاعأ وليس أنا المطمؽ سوى إنعكاس وفعؿ ليا فػي ىػذه اإلزاحػة الكناأيػة 

ىػػػي  أ وبداىػػػة أف يتسػػػاوى ) اليواء/الحيػػػاة( و)القبذػػػة/ القػػػوة( فػػػي كفػػػة واحػػػدةأ وتمػػػؾ
 مفار ة النا لذاتيا في ىذه المكامنة اللعرية .

وتتلبث النا بالرض فػي نػص ) يصػيؿ بػي بػرؽ وتنقمنػي الرعػود ( لريػاض ابػراىيـأ 
 الكوف : لذات مركز الناأ والرض مركزحيث ا
 بي يتمركز فمؾ     ←

 اللمس مف حولو تدور       
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 زحؿ طالع مف سره        
 فرالي عطارد تغفو عمث        
 وأنا ثابت        
 في مركز ىموستي        
 تحبؿ بي أرحاـ        
 (7تتمخض..)        

 وتتعدد دالالت تمركز النا حوؿ ذاتيا في) ياء المتكمـ( المكررة :
) بػػػي/ فرالػػػي/ ىموسػػػتي( أ ولكػػػف مركػػػز النػػػا يتمثػػػؿ فػػػي )ىموسػػػة الػػػذات( بوصػػػفيا 

 الراسب التحتي ليذا المدار الكوني.
   ينفػػػػؾ تمركػػػػز النػػػػا عنػػػػد سػػػػياـ جبػػػػار الػػػػث )معػػػػانـ(  –بػػػػدافع خفػػػػي لمراسػػػػب المخفػػػػيو 

 متعددة :
 دوني مف اآلف وحدي أنا ←
 (8أنا الممكة أو العرش نظمتو.. أنا الصولجاف)    

موازية لذمير المتكمـ المكررأ والنا فػي الجممػة  –نلحظ ب ف النا في الجممة االولث
ويكلػػؼ ىػػذا  اأ و ػػد أغمقػػت بيػػذا التكػػرار النسػػؽ حػػوؿ ذاتيػػاأأنػػا مكػػررة بػػذاتي–الثانيػػة 

)المقاصد المحمولة(عف تلبث النا بذاتيا بصيغة التكرار التوكيدي لياأ الداء السيا ي
تسػػعث الػػث االنفػػلت مػػف  –وىػػو يتمظيػػر بتجميػػات الراسػػب المخفػػيأ وكػػ ف النػػا ىنػػا

ر مف مطبؽ المحبوس.  عبودية القاع أو التحرئ
 نلطارات الذاتإ –ثانيًا 

في ىذا الػنمط ينفػؾ تمركػز الػذات الػث إنلػطارات مدفوعػة أو مزحومػة براسػب تحتػاني 
مف أسفؿ القاع عبر تمظيرات مستورة بذمير المخاطػب المنلػؽ عػف ذػمير المػتكمـ 

 نفسو.



 32 

كممػا تتعػرئض الػث  ػوى االطاحػة بيػا تسػعث الػث  –إف الذات عند زبارة ميدي العبودي
 اف الراسب التحتاني يتمظير بإلارات لفافة :التلبث ب ناىاأ غير 

 ذليؿ اإلرتقاء ىيبة أنا ←
 .. أنا موت  اأـ لفتوحات تتكرر       
 المولئعة أناي بانثلماتياأ المفرطة أناي ←

 (9بإنذاج اليزاأـ)     
 أنا درامية  اأمة عمث المؤالفة بيف الذداد : –تتميز ىذه النا في انيا

 الذؿ -الييبة  -
 الفتوحات  -الموت  -         

 المولعة أناي ←أناي المفرطة  -        
 

ليذا فالنا ىي ذات المحارب الذي يفتح بموتو الطريػؽأ وبقػدر مػاتتعرئض أنػا اللػاعر 
أ ومػػػا أنػػػا ىنػػػا الػػػث ىػػػذه االنثلمػػػاتأ فينػػػاؾ رغبػػػة مولئعػػػة لتتػػػويك الػػػذات باإلنكسػػػارات

مػتكمـ تتلػبث بػو الػذاتأ غيػر اف الراسػب )أنا / ي( سوى ذػمير اللاعر المؤلفة مف 
المطمػوس تحػػت السػػطح يتجمػث ىػػذه المػػرة بتمظيػػرات غيػر مسػػتورة بػػالنكوصأ ويمكػػف 
تسػػمية النكػػوص الػػث الػػذات بإرتػػداد النػػا نحػػو الػػذات لممارسػػة )النػػدب الػػذاتي(أ وبيػػذا 

 اإلرتداد تتلكؿ نواة النا السوداء.
لزيػػدي الػػث إلػػارات لػػفافة ال تنسػػ  و ػػد تنفػػؾ إنلػػطارات الػػذات عنػػد خذػػير عبػػاس ا

نما تتخيمو :  الوا عأ وا 
 ىيأة الصدأ فمي في ←

 في فمي نقوش السكاكيف      
 أنا  ربؾِ       
 أيتيا الغيـو      
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 (12أكتفي بالسكوت )      
 

فػػػي ىػػػذا النسػػػؽ تنلػػػطر الػػػذات فػػػي تمػػػثلت ) يػػػاء المػػػتكمـ( المكػػػررةأ غيػػػر اف كػػػاؼ 
بكسػػػر سػػػياؽ ىػػػذا التكػػػرار إلحػػػداث فجػػػوات بػػػيف النػػػا المخاطػػػب المنلػػػؽ عنػػػو يقػػػـو 

وذمير المتكمـ الممتصؽ بياأ وذػمير المخاطػب المنلػؽ عنػوأ فتتسػع المسػافة بقػدر 
 ما تتقمص بينيما :

/ اكتفي بالسكوت(     )أنا  ربؾ/ ايتيا الغيـو
 

 إف ىذه الفجوات  اأمة عمػث التػوتر بػيف الراسػب المخفػي وتمظيراتػو المسػتورة باإللػارة
ػا النػا اللػعرية عنػد جمػاؿ  اللفافةأ ىذه اإللارات تبوح بالوا ع دوف أف تنطمؽ بو أ أمئ

 تدرؾ إنقساـ ذاتيا بداؿ مدرؾ ) لغيرىا ( : –جاسـ أميف
 ..االرض ىذه ←

 –تمامًا  –مقسئمة       
 والحياة إصطفاؼ      
 أنا وراءؾ      
 (11ينبغي أف تموت  بمي)      

 
إنقسػاـ –اأر )أنػا/ كػاؼ المخاطػب/ يػاء المػتكمـ( عػف مركػز الػذاتويمثؿ إنلقاؽ الذم

نلػػػطارىا عمػػػث غيرىػػػاأ ورغػػػـ اف ىػػػذه النػػػا  أنػػػا محايػػػدة بػػػيف  –الػػػذات عمػػػث نفسػػػيا وا 
 موت( إالئ انيا أكثر النواة )إنانية( بالنسبة الث معيار االنا )نية( اللعرية . –)الحيا

نػػػا دالػػػة عمػػػث ذػػػمير المػػػتكمـ و ػػػد تنلػػػؽ النػػػا عػػػف ذػػػمير المخاطػػػبأ ولػػػـ تعػػػد ال
المنكفػػثء عمػػث نفسػػوأ فالػػذات عنػػد أحمػػد اللػػي  عمػػي بقػػدر مػػا تمػػتحـ النػػا مػػع النػػت 

 تنلطر بالنفي المتوازي الث: أنا وأنت ونحف :



 34 

 لميتا أييا – أنا لنؾ ←
 ( أنا يا)  أنت ليس ←
 ( أنت يا)  أنا ليس ←
 (10.)تماماً ( نحف) ليس ←
 

حتػث تختػؿ  ػيـ المركػز بصػيغة  –تتبادؿ/ تتقاطع ( الذػماأر في ىذا النفي ) تتماكف/
 القمب والتذاد بيف النا والذات.

وتنفػػؾ الػػػذات عنػػد نجػػػاة عبػػػد اا الػػث انلػػػطارات) معنميػػػة/ سػػيا ية / ذريػػػة ( بصػػػيغة 
 الظف والترجيح واالحتماؿ والنفي المتبادؿ بيف الذماأر:

 وأنا..  أنت ←
 (13وال أنا()ربما نحف جميعًا )ال أنت       

في ىذا اإلنلطار تتلظث الذماأر كبنية دالة عمث إختلؼ عل ات الذات بػالمركزأ 
ومنيا عل ة النا بخطاب اآلخر. وثمة أنػا لػعرية مركبػة ال تسػتجيب لمعيػار االنانيػة 
اللعريةأ لنيا أنا ممغئزه بالمغيوبأ مرمئزة بالوا عأ مطرسنة بالراسب المخفي؛ تمؾ ىي 

 والء الصواؼ : النا عند
 أنا ف رتد.. أذمره   ←

 في رحبة المغيوبأ      
 أف يف ياجسد؟      
 أناي بؾ لتستظؿ بو      
 أف يف ياأنا؟      
 (14وأنا اللجثء فيؾ ياجسد)  

في المحظػة التػي تتسػاوى فييػا النػا مػع الجسػد فػي نقطػة عميػاأ تنفػؾ ىػذه النقطػة الػث 
اف )اليػػاء: ذػػمير الغاأػػب( فػػي ) أذػػمره ( يػػدخؿ تجميػػات إلػػرا ية/ معرفيػػةأ وخاصػػة 
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ػػػا المغيػػػوب فيػػػو مركػػػز إرتػػػداد النػػػاأ ويػػػ تي الجسػػػد بمغػػػة  فػػػي مجػػػازات المحػػػذوؼأ أمئ
اسـ منادى مخاطب  –الحذور كمحتواة أو غلؼ طبيعي ليذه الناأ ورغـ اف الجسد

مػػف فيػػو منلػػؽ عػػف النػػاأ ليػػذا ال يمكػػف النظػػر الػػث ىػػذه النػػا مػػف أسػػفؿ القػػاع/ أي 
إبتػداًء –الراسب التحتانيأ لف النا اللعرية ىنا تتعػارض مػع معيػار االنانيػة اللػعرية 

مػػف البنيػػة االسػػتفيامية اإلنكاريػػة المكػػررةأ وخاصػػة البنيػػة اإلسػػتفيامية المركبػػة ) أفػػايف 
      ياأنػػػا ؟( ليػػػذا فيػػػي أنػػػا إستلػػػكالية لنيػػػا مسػػػبو ة باإلسػػػتفياـ اإلنكػػػاري أواًلأ ومسػػػبو ة 

يػػاء المنػػادى( ثانبػػًاأ وبػػذلؾ تحولػػت النػػا الػػث لػػفرةأ فمػػا معنػػث ىػػذه اللػػفرةأ ومػػا  بػػػ )
 تحممو لفرة المتكمـ عمث نفسو مف خطاب ؟ 

إف كانت النا إنعكاس وفعػؿ لمػذاتأ فػإف الػذات ىنػا تنػزاح عػف مركػز النػاأ أي ) اف 
  ركػػب اآلخػػر ( بداللػػة االسػػتفياـ االنكػػاري الم15اللأنػػا() –النػػا ىػػي عمػػث نحػػو مفػػارؽ

) أفايف ياأنػا؟( التػي تفػتح النسػؽأ غيػر اف الجممػة ) وأنػا اللجػثء فيػؾ ياجسػد( تغمػؽ 
النسػػػؽ بتمركػػػز النػػػا حػػػوؿ الجسػػػدأ وىػػػذه الملػػػاكمة بػػػيف أنػػػاأ والجسػػػد كبنيػػػة وسػػػيطة 

ناجمػة عػف مجػاز معرفػيأ ذلػؾ لف المجػاز المعرفػي ) عامػؿ  مػؽ وا  ػلؽ ال  –بينيما
 (16عامؿ وثوؽ وطم نينة(.)

لعؿ ىذه المقاربة تكتفي بيذه العينات المبثوثة في المدونات اللعريةأ و د تبػيف فييػا:  
نلػػطارات  اف لقػػانوف المحظػػة الثػػر فػػي إركػػاـ الراسػػب التحتػػانيأ ومػػا تقطبػػات النػػا وا 
الػػػػذات سػػػػوى إنعكػػػػاس وفعػػػػؿ ليػػػػذا الراسػػػػب المعكػػػػوس فػػػػي الللػػػػعور اللػػػػعري عبػػػػر 

عمث مستوى تمثلت إنكفاء النا عمث ذاتيا بصػيغة تمظيرات مستورة بالمغةأ وخاصة 
نلقاؽ ذمير المخاطب عنوأ وبالتالي فإف ىيمنػة  إنكفاء ذمير المتكمـ عمث نفسوأ وا 

 النا اللعرية في الخطاب اللعري تلكؿ سمة فرؽ ال سمة  يمة بيف جيؿ وآخر.
حاالت •  إشارات وا 
مونػػػد/ تػػر: كفػػػاح الحبيػػب/ مجمػػػة ( النرجسػػية فػػػي التعبيريػػة الجديػػػدة/ اليزابيػػث ىاغ1) 

 .10/ ص1987حزيراف/ –( آيار6-5الطميعة االدبية/ع)
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( تتردد النا اللعرية في المدونات اللعرية بنسبة عاليػةأ ولغػرض الملحظػة البػد 0) 
 مف االلارة الث جممة مف )تقطبات النا/ إنلطارات الذات( منيا:

 .6فميتقدـ الدىاء الث المكيدة/ رعد فاذؿ/ ص -
 .19ما يتعطؿ مف االسأمة/ عمار المسعودي/ ص -
 .68أ 14علمتي الفار ة/ سمماف داود محمد/ ص -
 .7أماكف فارغة/ عمي االمارة/ ص -
 .41طاأر اآلف/ احمد اللي  عمي/  ص -
 .19تاري  السث/ طالب عبد العزيز/ ص -
 .36غدًا يكوف الو ت  د فات/ زىير بيناـ بردى/ ص -
 .34/ صيسعث/ احمد آدـ -
 سبب النايات/ نامؽ عبد ذيب )نص(. -
 مو ؼ: السؤاؿ/ أتذكر/ ميدي اللبمي )نص(. -
 علبة أناي/ ماجد عداـ )نص(. -
 التراب المقدس/ رعد موسث )نص(. -
 ال أىمؿ الريش.. أركف اليواء/ عماد كاظـ العبيدي )نص(. -
 الغياب البيي/ كاظـ فياض )نص(. -
 ود واالبيض/ ركف الديف يونس  صحؼ وىوامش مف تاري  االس -
 )نص(.  
- ……… 
(ال كاف .. العودة الث افرويد وأسمحة التحميؿ النفسي/ تر: د. عبػد المقصػود عبػد 3) 

 .42/ ص1998( أبريؿ/ 14الكريـ/ مجمة نزوى/ ع )
( سماء سابعة/ حمد لياب االنباري/ السمسمة اللعرية منلػورات اتحػاد االدبػاء فػي 4)

 .9/ ص1994 –العراؽ/ بغداد
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 –( آب08( الطبيعػػػة مكنػػػة صػػػامتة/  يصػػػر الجميدي/مجمػػػة كتابػػػات معاصػػػرة/ ع )5)
 .6/ ص1996ايموؿ/ 

 .09/ ص1999 –( كتاب الموتث/ مازف المعموري/ بغداد 6)
 .03/ ص1990 –( المليد الجديد في اللعر العرا ي اآلف/ دار أمد/ بغداد 7)
/ 1995 –دار اللػؤف الثقافيػة/ بغػداد ( 5( اللاعرة/ سياـ جبار/ منلورات أسػفار)8)

 .36أ 53ص
 .31أ32( المليد الجديد في اللعر العرا ي/ مرجع سابؽ/ ص9) 
 .33/ ص1998 –( ا فاص خارج الكممات/ خذير عباس الزبيدي/ بغداد 12) 
( الأحػػػد بانتظػػػار احػػػد/ جمػػػاؿ جاسػػػـ أمػػػيف/ مكتػػػب االستلػػػاري/ مكتػػػب المػػػدى 11) 

 .41/ ص1999 –للستنساخ/ بغداد
/ 1995( صػػػػػيؼ 02أ 19( الخػػػػراأط ربمػػػػا../ احمػػػػد اللػػػػػي  عمػػػػي/ اسػػػػفار ع )10)

 .32ص
 –( نيسػػػاف 0( عمػػث لػػػرؼ الجنػػوف/ نجػػػاة عبػػد اا/ مجمػػػة الطميعػػة االدبيػػػة/ ع )13)

 .19/ ص1999حزيراف/  –مايس 
 .1999( لسنة 4(  مر بني آدـ/ والء الصواؼ/ مجمة االف/ ع )14)
 .166/ ص1990بيروت/  –ادونيس/دار السا ي ( الصوفية والسوريالية/15) 
 .44( الصوفية والسوريالية/ مرجع سابؽ/ ص16)
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 استراتيجية الجممة الشعرية
 ) نصوص الجممة / أنماط الجممة (
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إنتقاؿ مركز الثقؿ التعبيري مف وحػدة  –أىـ تحوالت الكتابة اللعرية الجديدة من      
لػػت الجممػػة مػػف نسػػؽ تعبيػػري  ػػاأـ بذاتػػو كبنيػػة  القصػػيدة الػػث وحػػدة الجممػػةأ بحيػػث تحوئ

 (1لمعنث مستقؿ عف سياؽ أو كمعنث لبنية ال تنفصؿ عف سياؽ تعمؿ بو.)
ف كنئػػػػا نفيػػػػـ الجممػػػػة بوصػػػػفيا) بنيػػػػة علأقيػػػػة( ؛ فيػػػػؿ الجممػػػػة  ػػػػانوف جديػػػػد لعمػػػػؿ  وا 

 القصيدة؟
تساعو في الجممة؟  ثـ ما حدئ القوؿ وا 

ف كػػاف حجػػـ  فمػػا وظيفػػة اإليصػػاؿ  –الجممػػة يتحػػدئد بالمسػػتويات التػػي يتركػػب منيػػا وا 
 وبنية الرسالة في الجممة؟
بػػ ف بنػػاء وحػػدة الجممػػة أصػػعب مػػف بنػػاء وحػػدة القصػػيدة مػػف  –ينبغػػي االعتػػراؼ أواًل 

ػػية مكثئفػػة بدرجػػة عاليػػة مػػف اللػػعريةأ فػػإف  حيػػث الماىيػػة والوظيفػػةأ فالجممػػة بنيػػة نصئ
بثػػػؽ مػػػف بؤرتيػػػا عبػػػر تفػػػاعلت نوويػػػة/ ذرويػػػةأ فػػػإف لػػػعرية كانػػػت لػػػعرية القصػػػيدة تن

الجممة تنبثؽ مف كثافتيا اللعريةأ وتكمف لعرية التكثيػؼ ىنػا فػي كيفيػة تكثيػؼ طا ػة 
 (0الجممة لسدالء السيا ي بحمولة الداللة.)

ولغػػرض إجراأػػيأ البػػد مػػف التمييػػز بػػيف أنمػػاط الجممػػة اللػػعرية وآليػػة االلػػتغاؿ عمييػػا 
معيػار معئػيفأ فقػد تذػمنت سػتراتيجية الجممػة اللػعرية نػوعيف مػف الكتابػة  بالنسبة الػث
 اللعرية : 

يمكػػف االصػػطلح عمػػث النػػوع الوؿ بػػػ) نصػػوص الجممػػة اللػػعرية ( وىػػي التسػػمية  -
( وسياـ جبار في " نصػوص 3التي اصطمح عمييا رعد فاذؿ في " ممحقات الرعد ")

 (.5لجمؿ المستقمة ")( ويلترؾ معيما لاكر مجيد سيفو في " ا4")
ويمكف االصطلح عمث النوع الثاني بػ)أنماط الجممػة اللػعرية ( وىػي التسػمية التػي  -

اصػػطمحنا عمييػػا ب نسػػاؽ الجممػػة اللػػعرية مػػف: االسػػتفياـ والمفار ػػة والسػػخرية والتذػػاد 
والتػػػوازيأ ويلػػػترؾ فػػػي ىػػػذا النػػػوع: أ جاسػػػـ محمػػػد أمػػػيفأ وعبػػػاس اليوسػػػفي وماجػػػد 

 رىـ. البمداويأ وغي
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ػػػيةأ نلحػػػظ ب ف)نصػػػوص الجممػػػة اللػػػعرية( تمثػػػؿ  ولغػػػرض الملحظػػػة والمعاينػػػة النصئ
إرتػػدادًا لػػعريًا عػػف كتابػػة الػػنصأ والػػنص الطويػػؿ لكػػؿ مػػف رعػػد فاذػػؿ فػػي) فميتقػػدـ 
الػػػػػدىاء الػػػػػث المكيػػػػػدة ( وسػػػػػياـ جبػػػػػار في)اللػػػػػاعرة( ولػػػػػاكر مجيػػػػػد سػػػػػيفو في) لأػػػػػد 

ف كاف رد فعؿ لعري إزاء االستغراؽ في االمتداد والتوسع  أفروديت( أ وىذا اإلرتداد وا 
فػػػي الكتابػػػة اللػػػعرية عمػػػث مسػػػاحة طوبوغرافيػػػة أوسػػػعأ إالئ اف ىػػػذا اإلرتػػػداد داؿ عمػػػث 
إيقاع متقطع/  اطع لسياؽ النمطي والم لوؼ والمتداوؿ مف حيةأ وكيفية القبض عمث 

 ية.المحظة اللعرية الخاطفة في عالـ ذي إيقاع دراماتيكث سريع مف جية ثان
ػػا النػػوع الثػػاني )أنمػػاط الجممػػة اللػػعرية( أ فاالسػػتفياـ والمفار ػػة والسػػخرية والتذػػاد  أمئ

تلير كميا الث: الحيرة والصدمة والمبادىػة والدىلػة أ وىػي عناصػر ناجمػة  –والتوازي
 عف تنا ذات الوا ع المتقاطعة مع جماليات الحياة في آف واحد.

 نصوص الجممة اللعرية –أواًل •
) نصػػوص( وألػػار عمػػث تسػمية ) ممحقػػات الرعػػد( بػػ  عػػد فاذػػؿ  ػد اصػػطمحإف كػاف ر 

الػػث انيػػا ) ملػػروع مقطعػػات فػػي ماأػػة مقطعػػة ( فإنػػو  ػػد ر ئػػف  ػػانوف عمػػؿ القصػػيدة 
بقػػػػانوف عمػػػػؿ الجممػػػػة اللػػػػعريةأ أي أزاح بوحػػػػدة الجممػػػػة اللػػػػعرية )المقطعػػػػة( وحػػػػدة 

صػػػيغة مسػػػتوعبة لػػػوأ إسػػػتبناء إفيػػػـو مػػػوازي لػػػو ب–القصػػػيدةأ ويسػػػتدعي ىػػػذا اإلنزيػػػاح
 ومتقدمة عميو . 

ف كنػػا  ػػد اصػػطمحنا فػػي مػػتف ىػػذه المقاربػػة عمػػث اف الجممػػة اللػػعرية )بنيػػة علأقيػػة(  وا 
 (6فإف ) كؿ جممة اليمكف أف تبم  نيايتيا إالئ إذا كانت تيدؼ الث ليء يتجاوزىا (.)

 ولكف ماالليء الذي يتجاوز ىذه ) المقطعة( حتث تبم  نيايتيا ؟
ممحقػػػاتأ فمػػػا معنػػػث )ممحقػػػات الرعػػػد( التػػػي  –عػػػد فاذػػػؿ أف يكػػػوف لمرعػػػدلقػػػد لػػػاء ر 

 إ ترنت بيا مقطعاتو المنلورة بلعرية ىذه التسمية؟.
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لقػػد ألحػػؽ رعػػد فاذػػؿ ) ممحقاتػػو/ مقطعاتػػو( بالرعػػدأ والرعػػد يسػػري فػػي بػػدف الصػػوتأ 
والصػػوت صػػدى المعنػػثأ وك نػػو أراد بتوجيػػو المعنػػػث إلنتػػاج معنػػث آخػػر الينػػتك عػػػف 

 ني القاموسية أو المعاني المغوية الم لوفة. المعا
لنصػػغي أواًل الػػث أ ػػرب )مقطعػػة( مػػف مقطعػػات الرعػػد وممحقاتػػوأ ونلػػدد عمػػث خاصػػية 

 اإلصغاء بدؿ القراءةأ فما نسمع؟.
 وبعد../ .. العصؼ ىيأة آثارييف والرعد    
 (7عصؼ اليقص خمفو الثر.)     

بيـ معطػوؼ عمػث مػا  بمػوأ وآذاننػا يجب أف نذع خطًا تحت ) وبعد(.. وىو ظرؼ مػ
منلغفة بمػا سنسػمع أ ثػـ نذػع خطػًا تحػت )العصػؼ( و)الرعػد( لنيمػا تبػادال المو ػع 
السػػػيا ي بينيمػػػاأ فتغػػػاير المعنػػػثأ ثػػػـ يحػػػدث أف يمػػػر عصػػػؼ الرعػػػدأ ولكػػػف بػػػدوف أف 
يقص عمينا أثرهأ أي كالرعد بدوف دليؿ أثاري  ػاأـ عميػوأ وتمػؾ ىػي المكامنػة اللػعرية 

 المعنث وآثارهأ إذًا: أسمعنا ليأا تتوىمو الجممة أـ ليأا تتخيمو ؟بيف 
إف الجممة/ المقطعة في ممحقات الرعد: بنية نصية التسعث الث إحداث أي لػكؿ مػف 
نمػػا تسػػعث الػػث حيػػازة ) داؿ مػػدرؾ( يفػػوؽ ىػػذه الصػػدمة  ألػػكاؿ الصػػدمة اللػػعريةأ وا 

 بلعرية الداللة الحافة :
 عة بالذوءاللرفة تلبو فذيحة مدر   
 والمرأة الوحيدة التي فاتيا مساء      
 آخر تعبث بالستاأر/ اطراؼ مايلبو     
 التالمر: عيناي والستاأر والمرأة التي لـ يفتيا     
 (8مساء آخر.)     

تؤثث ىذه الجممة: بنية لعرية لمليد ينفتح فيو الداخؿ عمث الخارجأ وبػالعكسأ حتػث 
 يناي والستاأر والمرأة التي لـ يفتيا مساء آخر(.يلؼ المليد في نقطة واحدة )ع
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إف الجممػػػة/ المقطعػػػة فػػػي ) ممحقػػػات الرعػػػد ( مبنيػػػة بحكمػػػة الراأػػػي الػػػذي يقػػػوؿ لػػػيأًاأ 
 ويعني بو ليأًا آخر:

 المرأة ت لغؿ برجؿ يغيبأ والوردة تنحني باتجاه  
 (9المغيب.)     

)المػرأة/ الػوردة( و )الرجػؿ/   اأمػة عمػث التػوازي بػيف –عمث الرغـ مف اف ىػذه الجممػة 
نمػػا يسػػتدعي الطػػرؼ االسػػنادي االوؿ  –المغيػػب( فيػػي التقػػع فػػي التلػػبيو المبالػػرأ وا 

الطرؼ االسنادي الثاني بدوف أف يتقاطع معوأ وىنا تكمف فجوة مخفيئة تزيد مف التوتر 
بوصػػفيا فجػػوة  اطعػػة لسػػياؽ المعنػػث بمعنػػث آخػػر. ىكػػذا تنػػتظـ  –بػػيف ىػػذيف الطػػرفيف

الجممػػة اللػػعرية فػػي) ممحقػػات الرعػػد( بوصػػفيا بنػػث نصػػية مسػػتقمة بسػػيا ات نصػػوص 
نمػا ىػي طا ػة جممػة  خاصة بياأ لنيا ليست مف اللعر المنثور عمث بياض الورؽأ وا 
لحمولػػة دالليػػة تتنػػازع فييػػا الصػػورة مػػع الوظيفػػة فػػي الداء اللػػعريأ ليػػذا فيػػي التنػػزع 

نما تنزع الث ترك  يز ىذه الطا ة في حمولة داللية.الث التعريفات اللعريةأ وا 
ونلحػػػظ فػػػي ) اللػػػاعرة( لسػػػياـ جبػػػار تلػػػكيًل آخػػػر لمجممػػػة اللػػػعريةأ وسػػػواء أكانػػػت 
الجممػػػة مسػػػػتقمة بسػػػػياؽ خػػػػاص بيػػػا أو أحػػػػاط بيػػػػا سػػػػياؽ معػػػيفأ فػػػػإف الجممػػػػة تتميػػػػز 
بػػاإلنحراؼ الػػػدالليأ أي اف الػػػداؿ فييػػا الي عنػػػث بالمػػػدلوؿأ وىػػي خاصػػػية مػػػف خػػػواص 

ية الجديدةأ غير اف ىذه المقاربة آثرت التركيز عمث الجمؿ اللعرية التي الكتابة اللعر 
اصطمحت عمييا سياـ جبار بػ) نصوص( دوف غيرىاأ و د بم  معػدئؿ ىػذه النصػوص 

 (12أربعة وستيف نصًا.)
تلتغؿ ىذه النصػوص بكػؿ مػا أوتػي ليػا مػف إمكانيػة لػعرية عمػث إحػداث المفار ػة أو 

 باردة/ دالة عمث اللمباالة :الصدمة أوالسخرية بحساسية 
 ىاكـ .. خذوا  
 صعدت .. نزلنا     
 دو + دو +     
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 دوي  
 كؿ ذلؾ حرب ؟    
 (11ىؿ نستيقظ ؟  )   

) ونلػػػدئد ىنػػػا عمػػػث ىػػػذا التعمػػػيـ (: سػػػؤاؿ مػػػف  –اف الجممػػػة اللػػػعرية فػػػي )اللػػػاعرة(
فالجممػػػة تبػػػوح  اليتػػػورئط باالجابػػػة عميػػػو/ علمػػػة  ػػػد تلػػػير بػػػدوف إصػػػبع اإللػػػارةأ ليػػػذا

 والتقوؿ : 
 

 ماذا أريد كي أصيب؟  
 اليدؼ فيَ      
 (10والكرات مف الجميع.)     

 
إف الجممة االستفيامية مبنية عمث اإلثبات إذا اتخذت نقطة إبتداء ليا باستعماؿ )ىؿ( 

 و ؿَّ فييا إستعماؿ اليمزة؛ فماذا إذف عف اسـ االستفياـ ) ماذا( ؟
علمػة مػف علمػات القمػؽأ والحيػرةأ واللػؾأ  –ىػذه النصػوص إف ليوع االستفياـ في

 والخوؼ :
 ملاة أ الث أيف؟ 

 (13 الوا يوزعوف حربًا في الطريؽ ! )    
ولكف ليس بالذرورة أف تتصدر علمات اإلستفياـ نصوص ىػذه الجمػؿ اللػعريةأ إذ 

نصػػػوص اف مػػػف خاصػػػية ىػػػذه الجمػػػؿ: الغرابػػػة/ الػػػدىـ/اللمعقوؿأ ليػػػذا تمتػػػاز ىػػػذه ال
 بقدرتيا عمث التقاط ت ثير  انوف المحظة :

 لـ يبكو أحد 
َـّ أوصالو ومذث      فم

 (14ىذا القتيؿ الخير.)
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 وفي التذاد يستدعي المعنث نظيره المذاد :
 الحرب تمد  
 (15والميات يربئيف )     

وتتميز ىذه النصػوص فػي انيػا بنػث مفتوحػة التنغمػؽ عمػث محتواىػاأ فالجممػة: علمػة 
 عمث/ أو إلارة الث/ ولكف بدوف أف يتطابؽ فييا الليء ونظيره الداؿ عميو : 

  يافة القتؿ الأقة  
 أييا السيد العاري     
 اس لوىا كـ أنجبت  
 (16لتنسث عقميا ! )     

وعمث الرغـ مف اف)نصوص( ىو المصػطمح الملػترؾ الػذي يجمػع بػيف نصػوص رعػد 
لمر مػة (؛ فػإف العلمػة الفار ػة بينيمػا تكمػف ) االمقطعة( ونصوص سياـ جبػارفاذؿ)

في درجة انحػراؼ المغػةأ فػالوؿ يسػعث الػث االمسػاؾ باللػعرية متمبسػة بػالمعنثأ فيمػا 
فػرؽ بػيف  –تسعث اللاعرة الث االمساؾ بالمعنث متمبسػًا باللػعريةأ وكػ ف الفػرؽ بينيمػا

( أكثػػر فػػي كيفيػػة وظيفػػة اإليصػػاؿ وبنيػػة الرسػػالة فػػي الجممػػةأ غيػػر اف الفػػرؽ ) يتبنػػيف
 كسر سياؽ المعنث بداللة حافة أو بعنصر المفار ة.

ػػػا)  لأػػػد أفروديػػػت( للػػػاكر  ) ممحقػػػات الرعػػػد( لرعػػػد  مجيػػػد سػػػيفوأ فيػػػي تلػػػترؾ مػػػعأمئ
فاذؿ بخاصية تكثيؼ طا ة الجممة لكػي تنػوء بحمولػة الداللػةأ وتلػترؾ مػع نصػوص 

 ثيؼ :سياـ جبار بخاصية االغراب واالستفياـ. فمف خاصية التك
 الصابع أصابعنا التي انتصبت تتذكر ربيع  
 (17خواتمياأ انو فصؿ التذكارات)     

 ومف خاصية االغراب واالستفياـ :
 يخرج المجنوف مف جوؼ الصورة ويعمؽ  
 (18إطارىا في عنقو)     
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 ما الذي س فعؿ بكؿ ىذا الخبز  
 وىذا التفاح     
 (19سيح؟)وعيف ييوذا مسمرة في علاء الم     

وعمػػػث الػػػرغـ مػػػف اف ىػػػذه النصػػػوص عبػػػارة عػػػف جمػػػؿ مسػػػتقمة بنفسػػػياأ وكػػػؿ جممػػػة 
مقطوعػػػة عػػػف الجممػػػة التػػػي تمييػػػا بعلمػػػة طباعيػػػةأ فيػػػي التختمػػػؼ مػػػف حيػػػث البنػػػاء 
المقطعػػي عػػف المقطعػػات اللػػعريةأ ليػػذا فيػػي نمػػط مػػف الجمػػؿ اللػػعرية تلػػبو الػػث حػػد 

حمػػػػػػػػػػػػػػػػود البريكػػػػػػػػػػػػػػػػاف              المنظومػػػػػػػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػػػػػػػعرية لػػػػػػػػػػػػػػػػػ)بمورات( اللػػػػػػػػػػػػػػػػاعر م –كبيػػػػػػػػػػػػػػػػر
و)إنعكاسػػات( لملػػاعر عبػػد الػػرحمف طيمػػازيأ وىمػػا لػػكؿ جديػػد فػػي الكتابػػة اللػػعريةأ 

 وتتمثؿ جدة ىذا اللكؿ في كيفية تخميؽ نسيك تعبيري واحد لبنث لعرية مختمفة.  
 
لقػػػد أرذػػػنت )  لأػػػد أفروديػػػت ( ليػػػذا اللػػػكؿ فػػػي الكتابػػػةأ وخاصػػػة عمػػػث مسػػػتوى   

ري الواحػػدأ ثػػـ عمػػث بنػػث لػػعرية مختمفػػةأ و ػػد إتخػػذت مػػف الػػنص بنيػػة النسػػيك التعبيػػ
اطاريػػػة ليػػػذه النصػػػوصأ وبػػػذلؾ دفعػػػت بالرؤيػػػة اللػػػعرية الػػػث مػػػديات أوسػػػع بصػػػيغة 
االنفتػػاح الػػداللي الملػػروط بتبأيػػر منػػاطؽ معينػػة مػػف ىػػذه الرؤيػػةأ أي بمعنػػث حاولػػت 

طػػػلؽ فذػػػاء الداللػػػةأ سػػػواء أكػػػاف ذلػػػؾ  الجمػػػع بػػػيف لػػػيأيف: تبأيػػػر حقػػػؿ الرؤيػػػةأ وا 
 بإستثمار اإلحالة بالمعكوس:

 (02التزاؿ كؼ القابمة تدفعني الث التراب)  
 أو باستثمار فذاء الداللة:

 طوبث لتفاحتيؾ المتيف أرىقتيما أصابعي وفمي   
 أو بإستثمار أ صث سيا ات اإلنزياح:

 س ج ر في خطوط الور ة وأ طع  
 سوادىا وأىتؼ الث أف تعدو     
 (01خمفي الحيطاف )     
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ف كانت ىذه القلأػد مػف الجمػؿ اللػعرية التػي تحػتفظ بخاصػية تكثيػؼ طا ػة الجممػة  وا 
إلحتواء حمولة الداللةأ فإف أغمب ىذه القلأد تنفرط مف حوؿ عنؽ أفروديت إلنحلؿ 

 العقد الرابط لمنسيك التعبيريأ مما يختؿ بالتالي مركز مدار ىذه النصوص.
 
 الجممة الشعريةأنماط  –ثانيًا  •
 

ف كانػػت نصػػوص الجممػػة اللػػعرية إتخػػذت مػػف مفيػػـو الػػنص بنيػػة إطاريػػة ليػػا فػػي  وا 
لتنويػػػع مسػػػتويات  –)ممحقػػػات الرعػػػد( و )نصػػػوص( اللػػػاعرةأ ومنظومػػػة ) أفروديػػػت(

الرؤيػػة بنسػػيك تعبيػػري واحػػدأ فػػإف أنمػػاط الجممػػة اللػػعرية تتخػػذ مػػف وحػػدة الجممػػة بنيػػة 
 ط بيا ويلتمؿ عمييا.نصية مستقمة ذمف سياؽ خاص يحي

لػت الػث  يمػة  ف كانت الجممة اللعرية تلكؿ خاصية مػف خػواص القصػيدةأ فقػد تحوئ وا 
مركزية في مفيـو الخطاب اللعريأ وسواء أكانت الجممة خاصية حداثة أـ خصيصة 

 فيي استراتيجية جديدة في الكتابة اللعرية . –حديثة 
أىػػـ سػػمات الجممػػة اللػػعريةأ كمػػا اف مػػف  –إف الكثافػػة والتركيػػز واال تصػػاد فػػي المغػػة

المفار ة والسخرية والتوازي والتذاد مف أىـ العناصر االسموبية ليا. ويمكف النظر الث 
أنمػػاط الجممػػة اللػػعرية بالنسػػبة الػػث معيػػار الداللػػة مػػف خػػلؿ المفيػػـو المركػػزي لقيمػػة 

 النمط بوصفو بنية نصية .
نسبة الث معيار االنحػراؼ المغػوي الػث ولغرض إجراأي يمكف تقسيـ الجممة اللعرية بال

جممػػة لػػعرية أ وجممػػة عبثيػػة أ و ػػد ميئػػػز جػػاف كػػوىيف بػػيف الجممػػة اللػػعرية والجممػػػة 
العبثيػػةأ ورغػػـ انيمػػا يتصػػفاف بػػالخروج أو االنحػػراؼ بالنسػػبة الػػث معيػػارأ فػػاف الخػػروج 

اف العبػث  ابؿ للرتداد في الولثأ ولكف الخروج غير  ابؿ للرتداد في الثانيػةأ غيػر 
فػػي الجممػػة العبثيػػة لػػيس مجانػػًاأ بػػؿ ىػػو الػػثمف المطمػػوب مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ وذػػوح مػػف 

 ( 00نمط آخر.)
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وىنا توجو ىػذه المقاربػة عنايػة القػارىء الػث اننػا النسػعث الػث إسػتلؿ أو إسػتخراج أي 
جممة لعرية أو عبثية مف نص لػعريأ بػؿ آثرنػا ملحظػة ومعاينػة أنمػاط مػف الجممػة 

 تقمة ذمف سياؽ خاص يحيط بيا ويلتمؿ عمييا. اللعرية المس
ومع اف لعرية الجممة وعبثيتيا تلكؿ المدخؿ الطبيعي الث أنماط الجممة اللعريةأ إالئ 
اننا آثرنا العودة مف جديد الػث مفيػـو القيمػة المركػزيأ واالنطػلؽ مػف المعنػث بوصػفو 

مفيػػػـو القيمػػػة المركػػػزي مركػػػز مػػػدار الداللػػػةأ وتجنبػػػًا لسػػػوء الفيػػػـ فػػػي الت ويػػػؿ سػػػندفع ب
لمداللة الث مستوى آخر مف المصفاة البانية لممعنثأ وذلػؾ عمػث الػرغـ مػف اف لػعرية 

ذات طبيعة ممتبسػةأ واف المغػة اللػعرية لغػة م مبسػةأ لػذلؾ يمكػف  –المعنث في مفيومنا
 تقسيـ أنماط الجممة بالنسبة الث معيار الداللة الث نوعيف:

 
 لة النسبيةالجممة ذات الدال  –أواًل  •
 

 وتندرج ذمف ىذا النوع أنماط الجممة اللعرية اآلتية:
لعبػاس اليوسػفي/ جممػة ر ػـ  –لماجد البمداوي/ نحف  –لفلح عدواف/ حصار –)عاليًا 

 –لميدي القريلي/ جممة ر ـ واحد مف  مـ سػفمث –علرة مف مرايا غير  ابمة لمتلويو 
 لعمي االمارة ( . -لحمد ادـ/ جيات 

حظة ومعاينة النوع الوؿ مف الداللة النسػبيةأ البػد مػف توجيػو إنتبػاه القػارىء و بؿ مل
نما لنيا و عت ذمف  أيذًا الث اننا لـ ننتؽ ىذه العينات بوصفيا عينات نموذجيةأ وا 
مػػدى االسػػػتراتيجية الجديػػػدة فػػي الكتابػػػة اللػػػعريةأ لػػذلؾ  ػػػد تقػػػع ذػػمف مػػػداىا عينػػػات 

 استثناأية أخرى . 
للػػعرية) حصػػار/عاليًا/ جممػػة ر ػػـ واحػػد مػػف  مػػـ سػػفمث( بفعػػؿ يمثػػؿ نػػواة تبػػدأ الجممػػة ا

الجممػػة أ لف الجممػػة التػػي تبػػدأ بػػػػ ) الفعميػػة ( سػػتكوف  ػػادرة عمػػث اإلمتػػداد فػػي إنلػػاء 
 مجاالت أخرى:
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 حصار  
  ميا.. والتخؼ..     
 البد أف ننصاع لمغة..أ     
  ميا.. والتقؼ في حافة الجدار     
 ارنا لاسعاف مد     
 (03وحولنا الحصار)     

 عالياً   - 0   
 تسير المصابيح   
 تحدؽ بظلـ ماكر   
 ( 04التراه)   
 جممة ر ـ واحد مف  مـ سفمث    -3  

 بنث  مة   
 كاف يعزؼ   
 ولف حممو بل  اعدة   
 (05تياوى مثؿ حجر صغير)   

أ وتفعيػؿ الخطػاب اللػعري لقد إلػتغمت الجممػة الولػث عمػث الحػذؼ وتقػدير المحػذوؼ
لػػتغمت الجممػػػة الثانيػػة عمػػػث  بالحذػػور والغيػػػابأ واسػػتخداـ المفػػػرد بصػػيغة الجمػػػعأ وا 
لػػتغمت الجممػػة  التقػػديـ والتػػ خيرأ وأنسػػنة معنػػث اللػػياء بصػػيغة التلػػبيو االنسػػانيأ وا 

 الثالثة عمث جعؿ الفاعؿ وحده محور الفعؿ ومركزه اللعري.
ػػا الجمػػؿ اللػػعرية: نحػػف/ جممػػة ر ػػـ علػػرة مػػف مرايػػا غيػػر  ابمػػة لمتلػػويو/ جيػػاتأ  أمئ

فالولث تبدأ بذمير المتكمميف )نحف(أ والثانية تبدأ بذػمير المخاطػب )أنػت( وتنتيػي 
 بذمير المتكمـ )أنا(أ والثالثة تبدأ باسـ ) مدينتي( :

 نحف  -1
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 نحف الرياح التي التنذك  
 (06برغـ ىبوب االلجار)  
 يا غير  ابمة لمتلويوجممة ر ـ علرة مف مرا  -0
 أنت   
 ليقة الذىب   
 وألـ ألماس   
 وىدوء العاصفة   
 وأنا   
   ( …07) 
 جيات  -3
 مدينتي عالية  
 ليذا فإف بكاأي مثؿ مطر  
 آه  
 (08اني أنجذب مف جميع الجيات)  

لقػػػد إلػػػتممت الجممػػػة الولػػػث عمػػػث  مػػػب المعنػػػثأ فػػػانعطؼ نحػػػو نفػػػي الداللةأوالجممػػػة 
إلػػػتممت عمػػػث التػػػوازي بػػػيف ذػػػمير المخاطػػػب المنلػػػؽ عػػػف ذػػػمير المػػػتكمـأ  الثانيػػػة

ػػػا الجممػػػة الثالثػػػة فقػػػد إلػػػتممت عمػػػث ذػػػمير المػػػتكمـ  وذػػػمير المػػػتكمـ عػػػف نفسػػػوأ أمئ
المنكفثء عمث نفسػو بػالتكرارأ وفػي ىػذه الجمػؿ يمثػؿ )الذػمير/ االسػـ( نػواة الجممػةأ 

خػػرج عػػف إطػػار التمركػػز اللػػعري الت –والجممػػة التػػي تبػػدأ باالسػػـ) يػػة( سػػتكوف ثبوتيػػة 
 حوؿ االسـ ذاتو.

 
 الجممة ذات الداللة االحتمالية –ثانيا * 
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 الجمؿ  اآلتية : –تندرج ذمف ىذا النوع مف أنماط الجممة اللعرية 
لسػمماف داود محمػد/ جممػة ر ػـ ثلثػة مػف ثػلث  –جممة ر ـ اثنػيف مػف ممتمكػات الظػؿ

لحسػػف جػػوني/ أعػػدكـ  –يػػش عمػػي/ رؤيػػا صػػاأد تبحػػث عػػف ثلثػػة عنػػاويف لمحمػػد درو 
لعمػػار المسػػعودي/  –لجمػػاؿ جاسػػـ أمػػيف/ آخػػر جممػػة مػػف ذػػمور االسػػأمة  –بالريػػاح

 لزعيـ نصار: –رموز التعارض
 جممة ر ـ اثنيف مف ممتمكات الظؿ    -1  

 لما جنح العبد   
 الث نفسو   
 إمتثؿ السمطاف   
 (09لموت يافع)   

 د تبحث عف ثلثة عناويفجممة ر ـ ثلثة مف  صاأ  -0
 كمب يناـ تحت سريري  
 يقتفي أثري  
 يتوارى خمؼ لساني  
 وينبح نيابة عني  
 (32كمما أجمس إزاء  بالتي!)  
 رؤيا  -3
 لـ يعد  
 يرى جثتو  
 لف وعودًا ذخمة  
 (31تكدئست فو يا)  
 أعدكـ بالرياح  -4
 لست لراعًا..  
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 كي أتحدث عف العاصفة  
 ( 30عدكـ بالرياح)ولكنني أ  
 آخر جممة مف ذمور السأمة  -5
 ساكف..  
 (33ومني تحت اللمس يركض )  
 مف رموز التعارض :   -6
 تجمس الرممة كجمرة فوؽ الرمؿ  
 (34الذي يذيء عتمات المخيمة)  

( التػػػػي تنػػػػزع الػػػػث 6أ 5أ 4لمجمػػػػؿ المر مػػػػة ) indicative -بإسػػػػتثناء المسػػػػتوى االلػػػػاري
( تػػؤطر الغرابػػة بنظػػاـ 3أ 0أ 1وأسػػطرة الصػػورة اللػػعريةأ فػػإف الجمػػؿ )لػػعرنة المغػػة 

سػػردي ينػػزع الػػث  ػػص الثػػر المحسػػوس بػػالمجردأ والمعقػػوؿ بػػاللمعقوؿأ وخاصػػة اف 
( جممة لرطيةأ والجممة اللرطية تعطؿ حدوث الفعؿأ ليذا تقـو بتعميؽ 1الجمؿ ر ـ )

عػػؿ الغرابػػة السػػرديأ والجممػػة ر ػػـ ( أكثػػر تبأيػػرًا لف0الحػػدث بػػيف نسػػبتيفأ والجممػػة ر ػػـ)
( يدؿ فييا الفعؿ المذارع المجزـو بػ ) لـ( عمث الماذػي والمذػيأ ورغػـ وذػوح 3)

الخليػػا السػػردية )الفعػػاؿ والعطػػؼ والتابعيػػة( فػػي بقيػػة الجمػػؿ الػػثلثأ إالئ انيػػا ذات 
 لفافية إلارية واذحة في االبلغ اللعري عف المذمر المستعمؿ في الغرابة.

خاذػػػػع  –اف الفعػػػػؿ بػػػػيف نصػػػػوص الجممػػػػة اللػػػػعرية/وأنماط الجممػػػػة اللػػػػعرية  ورغػػػػـ
إلجػػراءات الفيػػـ الخاصػػة بيػػذه المقاربػػةأ فػػإف ىػػذه المقاربػػة تنظػػر الػػث الجممػػة اللػػعرية 

سواء أكانت ذمف سياؽ خاص بيا أو أحاط بيا سياؽ  –بوصفيا بنية نصية علأقية
 بة اللعرية .عاـ أ وبالتالي فيي استراتيجية جديدة في الكتا

 
 إحاالت  •
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( بنية التعميؽ في الجممة اللعرية/ عباس عبػد جاسػـ/ مػف بحػوث ميرجػاف المربػد 1) 
 .1999اللعري الخامس علر/ 

( لمزيػػػد مػػػف التفصػػػيؿأ ينظػػػػر:  صػػػيدة الجممػػػة اللػػػػعرية: طا ػػػة الجممػػػة/ حمولػػػػة 0) 
 .15/8/1998الداللة/ عباس عبد جاسـ/ جريدة القادسية في 

/ ينظػر 1990( 6أ 5الرعد/ نصوص/ رعػد فاذػؿ/ مجمػة اال ػلـ/ ع ) ( ممحقات3)
/ وفػػي 5/5/1990/ جريػػدة الحػػدباء فػػي 1994/ آذار/ 3أيذػػًا: جريػػدة القادسػػية فػػي 

1/9/1990. 
 –( دار اللػػػػػؤف الثقافيػػػػػة/ بغػػػػػداد 5( اللػػػػػاعرة / سػػػػػياـ جبػػػػػار/ منلػػػػػورات أسػػػػػفار)4) 

1995. 
 .1997ت)نوف( الموصؿ/ (  لأد أفروديت/ لاكرمجيد سيفو/منلورا5) 
بػػػاريس  –فػػػو لفغػػػان  آيػػػزر –( فعػػػؿ القػػػراءة: نظريػػػة جماليػػػة التجػػػاوب)في الدب(6) 

 –د. الجللػػي الكديػػة/ نلػػر وتوزيػػع مكتبػػة المناىػػؿ –/ تػػر: د. حميػػد لحمػػداني1987
 . 59فاس/ ص

 ( ممحقات الرعد/ جريدة القادسية/ مرجع سابؽ.7) 
 ( ممحقات الرعد/ مرجع سابؽ.8) 
 ممحقات الرعد/ مرجع سابؽ. (9) 
 . 48/ 47/  44/41( اللاعرة/ سياـ جبار/ مرجع سابؽ/ الصفحات: 12) 
 ( اللاعرة/ مرجع سابؽ.11) 
 ( اللاعرة/ مرجع سابؽ.10) 
 ( اللاعرة/ مرجع سابؽ.13) 
 ( اللاعرة/ مرجع سابؽ.14) 
 .48( اللاعرة/ مرجع سابؽ/ ص15) 
 ( اللاعرة/ مرجع سابؽ.16) 
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 .31 لأد افروديت/ لاكر مجيد سيفو/ مرجع سابؽ/ ص( 17) 
 .0(  لأد افروديت/ مرجع سابؽ/ ص 18) 
 .19(  لأد افروديت/ مرجع سابؽ/ ص 19) 
 . 58(  لأد افروديت/ مرجع سابؽ/ ص02) 
 . 54(  لأد افروديت/ مرجع سابؽ/ ص01) 
 ( بنية المغة اللعرية/ جاف كوىيف/ تر: محمد الولي      00) 
 .1987/ 1ومحمد العمري/ دار توبقاؿ لمنلر/ المغرب/ ط  
 –( طفولة  ادمة/ماجد البمداوي/ سمسة ذد الحصار/ دار اللؤف الثقافية/ بغػداد 03)

 .13/ ص1998
 .1998 –( تاري  الموج/ فلح عدواف/ النالر المكتبي لمطباعة/ بغداد 04)
/ 1999 –الثقافية/ بغػداد ( استدراؾ/أحمد آدـ/ سمسة ذد الحصار/ دار اللؤف 05)

 . 14ص 
 –( اللػػعر العرا ػػي اآلف/ اعػػداد وتقػػديـ: فػػرج الحطػػاب وعبػػاس اليوسػػفي/ بغػػداد 05)

 . 16/ ص1998
 . 52/ ص1999( نيساف/ 01( مجمة اسفار/ ع )06)
 .  5/ ص1998البصرة/  -( أماكف فارغة/ عمي االمارة/ مطبعة الكتب 07)
/ 1995 –/ مكتػػب االنسػػاف لمطباعػػة/ بغػػداد ( غيػػـو ارذػػية/ سػػمماف داود محمػػد08)

 . 32ص
 . 52( اللعر العرا ي اآلف/ مرجع سابؽ/ ص09)
 . 63( اللعر العرا ي اآلف/ مرجع سابؽ/ ص32)
( ال أحػػػد بانتظػػػار أحػػػد/ جمػػػاؿ جاسػػػـ أمػػػيف/ مكتػػػب االستلػػػاري/ مكتػػػب المػػػدى 31)

 . 06/ ص1999 –بغداد –للستنساخ 
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المسػػػػعودي/ سمسػػػػة ذػػػػد الحصػػػػار/ دار اللػػػػؤف ( مايتعطػػػػؿ مػػػػف االسػػػػأمة/ عمار 30)
 . 16/ ص1999 –الثقافية/ بغداد 

 .1990 –( المليد الجديد في اللعر العرا ي/ منلورات دار أمد/ بغداد 34)
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 الوقائع الشعرية
 من المحذوف الى المدون
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السػػػاس فػػػي  –)الحرب/الحصػػػار(  لقػػػانوف تػػػ ثير المحظػػػة المركبػػػة مػػػف كيييان         
ف فػي الو ػاأع اللػعريةأ  ؿ الكتابة اللعرية نحو الكاؿ جديدة مف المحػذوؼ والمػدوئ تحوئ

فيومػػػات جديػػػد موازيػػػة ليػػػاأ لنيػػػا تنتمػػػي الػػػث  –ممػػػا تسػػػتدعي ألػػػكاؿ ىػػػذه الكتابػػػة 
 حساسية لعرية جديدة.
 عات لعرية تجري الث ألكاؿ المحذوؼ والمدوف بوصفيا وا –ليذا تنظر ىذه المقاربة

ف مجػػرى السػػمات والعلمػػات فػػي تمػػثلت ىػػذه المحظػػةأ ويمكػػف االصػػطلح عمييػػا مػػ
)المػػػدونات اللػػػعرية( أ لػػػيس لنيػػػا تتمسػػػح بالسػػػطح الخارجيػػػة الناحيػػػة االجراأيػػػة بػػػػ 

لمو ػػػاأع اليوميػػػةأ وانمػػػا لنيػػػا تنػػػبش أو تحفػػػر داخػػػؿ طبقػػػات غيػػػر منظػػػورة مػػػف الوا ػػػع 
المحذوؼ أو المدوف يستند الث إدالء سيا ي يتجو الث إ امة  المنظورأ ليذا فإف ت ويؿ

تعارض داللي بيف المنطوؽ والمتذػمف أو تعػارض إيمػاأي بػيف الظػاىر والمخفػي فػي 
 لكؿ مقصود.

تتخػػذ ىػػذه المقاربػػة مػػف نظػػاـ  –ولحساسػػية المحػػذوؼ أو المػػدوف مػػف الو ػػاأع اللػػعرية 
نة بنية إطا نػواة مركزيػة فػي التمثيػؿ  –) تتبنػيف( فييػا  رية ليػاأ ومػف الكيفيػة التػيالمدوَّ
 النصي ليا .

نػة( البػد مػف اإللػارة الػث اف ىػذه  ولكف  بػؿ مقاربػة المػدونات اللػعرية بػػ ) نظػاـ المدوَّ
المقاربة لـ تتيي ف ليا حرية إختيار العينات اللعريةأ وخاصة التي إلتغمت في منطقة 

 الحرجة. المحذوؼ مف و اأعيا اللعرية بفعؿ طبيعة المحظة
البد مف الفصؿ بيف نوعيف مف المدونات اللعريةأ وذرورة الوصؿ  –ولغرض إجراأي

 بينيما كذلؾأ وباللكؿ اآلتي:
 المدونة اللعرية –* اواًل 

لكػريـ  –لطالػب عبػد العزيػز/ مخطوطػة اللػـ  –يمكف االصػطلح عمػث )تػاري  السػث
    لرعػػد مطلػػر مسػػمـ ( –اـ يمػػيف اليمػػ لعػػادؿ مػػرداف/ عمػػث –لػػيغدؿ/ اللػػـ فػػي لػػبابو 

بػػػػ ) المػػػدونات اللػػػعرية (أ لف ىػػػذه المػػػدونات تنتمػػػي الػػػث نػػػوع مغػػػاير لقػػػوانيف عمػػػؿ 
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المحػػػذوؼ بقػػػوانيف عمػػػؿ جديػػػدة مػػػف التػػػدويفأ ليػػػذا فيػػػي تسػػػتعير مػػػف نظػػػاـ المدونػػػة 
عناصػػػر: )التػػػدويف/ التسػػػجيؿ(أ وتسػػػتعير مػػػف التػػػاري  عناصػػػر: )الوصػػػؼ/ السػػػرد/ 

عناصػػػرفي لػػػكؿ لػػػعري ينػػػزع الػػػث التػػػدويف بالركولوجيػػػا لػػػعرية السػػػيرة( لتصػػػب ىػػػذه ال
 جديدة .

وكػاف مػف الممكػف مرا بػة الخػط البيػاني لتحػوالت الكتابػة اللػعرية مػف و ػاأع المحػذوؼ 
لػػػوال تعقيػػػدات المحظػػػة الحرجػػػة التػػػي تحػػػيط بيػػػذه المقاربػػػة  –حتػػػث و ػػػاأع المػػػدوف منيػػػا

 وتتحكـ في توجيو المعاينة النصية ليذه الو اأع .
ىػػػػي مدونػػػػة لػػػػعريةأ وىنػػػػا يجػػػػب إعطػػػػاء  –وبفرذػػػػية ذػػػػمنية : إف لػػػػعرية المدونػػػػة 

لمركزية المدوف مف و اأع المحظة التاريخيةأ مع إدراكنا ب ف اللعر اليؤرهخ أ  –االولوية
إنما يلذب التاري  المدوَّف مف الكاذيبأ وميمة اللاعر كما ترى ) مخطوطة اللػـ ( 

ف مػػف مخطوطػػة اللػػـ( )لكػػريـ لػػغيدؿ: )اف يكلػػؼ عمػػا ال ( وتمػػؾ ىػػي المفار ػػة 1يػػدوَّ
نةأ كما اف اللعر اليرويأ إنمػا يػرى و) يػرى( يعنػي الػدخوؿ فػي  في لعرية ىذه المدوَّ

 المذمر اللعري. 
ف في ىذه النصوص يتقاطع مع المحذوؼ لكًل ومذمونًاأ غير اف ك تاب  ولكف المدوَّ

ؿ بالكتاب نات تمقفوا لفرات التحوئ ة اللعرية مف المحذوؼ نحو المدوفأ وتمػؾ ىذه المدوَّ
 باعتقادي مف أىـ لفرات التحوؿ اللعري بصيغتي اإلنجاز والتجاوز.

( لػػػـ يخػػػرج عػػػف متواليػػػة 0وعمػػػث الػػػرغـ مػػػف اف طالػػػب عبػػػد العزيػػػز فػػػي ) تاسػػػوعاء( )
( أدخؿ الوا عة في المدوف مػف تػاري  المحظػة الحرجػة 3السثأ فإف ) تاري  السث( )

 ػػد  ػػدـ فيػػو مسػػتوى جديػػدًا مػػف الكتابػػة اللػػعريةأ وحتػػث التسػػتبد متواليػػة مػػف الحػػربأ و 
يجػػب عميػػو أف يكسػػر سػػياؽ ىػػذه المتواليػػة حتػػث  –السػػث بكينونػػة طالػػب عبػػد العزيػػز

بالخروج عمييا بمستويات جديدة أخرى مف الكتابة اللعريةأ وخاصة بعد  –يتحرر منيا
 ية اللعرية.أف أعطث ليذه المتوالية تنويعات غاية في الىم
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ينبغي أف نصغي لتاري  السث وىو يقطػر مػف أسػث التػاري   –ولغرض إجراأي أيذًا 
بػػالذاف منلػػغفةأ أي بمعنػػث اف تػػاري  السػػث موسػػيقث ىارمونيػػة لسلػػـ أو سػػيرة لػػعرية 

ػػو عنايػػة القػػارىء أواًل الػػث القػػاموس اللػػعري  –كمػػا أرى  –بوصػػفو –لسسػػثأ ليػػذا نوجه
محظة الحرجة مف التاري  المدوَّف عمث وفؽ: بنيػة التعبيػر أو المدخؿ الطبيعي لجدؿ ال

 تاري  السث.  –اللكؿ الداؿ الذي إنبثؽ منو 
 تاري  السث: 

) الطػػاعوف فػػي المحبػػة/ المغنػػوف المسػػنوف/ عػػازفوا النايات)الػػذيف التفػػارؽ االبتسػػامة 
لػذيف أكػؿ وجوه أسيادىـ/ صانعوا أمجػاد غيػرىـ( الػذيف يحفػر أجسػادىـ نحيػب خفػي/ ا

الػػػػزمف أكتػػػػافيـ/ مػػػػدمنو البحػػػػر/ الػػػػذيف ألقمػػػػوا البحػػػػر أعػػػػزتيـ/ الػػػػذيف أكمػػػػت الحيتػػػػاف 
خصػػورىـ وفحػػولتيـ/ الػػذيف تخمػػوا منػػازليـ مػػف الراأػػؾ/ وأسػػرتيـ مػػف الجريػػد/ خػػوانيـ 
الرض/ وأوانييـ مف الورش الثميف/ منازليـ  ريبة مف مقابرىـ/ الطاعنوف في الموت/ 

. ) … 
 تفي بيذاءأمي فاطمة وك 

)أمطار حزينة/ زجاج جارح/ سعاديف محنطػة/ طوافػؾ الناحػؿ/ نسػاء مػف خػزؼ بػارد/ 
عصفور القصب ينقر حبة الذوء المالحة/عمب فارغة مخاطة بالمعاني/ التثػؽ بكالبػة 
الحجر/ في الباريؽ فرح اليصدؽ/ ىذا الجمػاؿ الأطيقػو/ ولػدي مػف اللػجف مػايكفيني 

 طرتػؾ عمػث كتفػي إلػث باحػة اللػـ/ كنػت تػدس نحيبػؾ  في الغد/ عويؿ نافذتي/ حزيناً 
فػػػي صػػػدري/ أيئيػػػا الرعػػػد الميػػػت/ صػػػرخت فػػػي سػػػري عميػػػؾ/ فرا ػػػي/ فرا ػػػؾ/ ىجيػػػري/ 

 …( .ىجيرؾ/ موحلًا / لقيًا/ 
 بقايا السفرجؿ 

)الجنوب تغالبة مف بكر/ تميميوف مػف  مػح ولػبف/ الػرواة اللػاعرة مػف االزد/  ػدريوف 
رنػػػػة/ نواخػػػػذة/ ىراسػػػػوف وحموانيػػػػوف/ كنعػػػػانيوف مػػػػف لػػػػجف وجبريػػػػوف منػػػػذ الزؿ/ بحا

وصػػػػػػخور/ برتغػػػػػػاليوف ألػػػػػػداء/ صػػػػػػفريوف وأزار ػػػػػػة/ حمػػػػػػدانيوف مػػػػػػف أبػػػػػػي الخطيػػػػػػب/ 
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وحصيبيوف مف حمداف/  اطفو حروب/أصلب متفخذة مف نجد الولث/ أباذيوف مف 
 …( .أ صث اللـ/ حنابمةأ لافعيوف ومرجأة/ خزعميوف/ 

ف كانت ىػذه المقاربػة إختػا كمػدخؿ طبيعػي  –رت ىػذه العينػات مػف القػاموس اللػعريوا 
إلث جدؿ المحظة التي أفذت إلث ىذا التاري  مف السثأ فإنيا ترى في بصمات ىذا 

ف كانػػت تنتمػػي إلػػث خصوصػػية جنوبيػػة عرا يػػةأ لنيػػا تنػػزع  –السػػث انسػػانية كونيػػة وا 
تخرج عػف إطػار  إلث تلظية تاري  السث بػ ) تراسؿ الحواس( في المغةأ ورغـ انيا ال

إركاـ النواة الواحػدة لسسػث بتنويػع المسػتويات التعبيريػة ليػا بػػ ) حبكػة منغمػة (أ فإنيػا 
تلػػتغؿ بػػوعي يقػػظ أ حػػذرأ مػػدروس فػػي تفجيػػر لغػػة الحػػواسأ ويمكػػف اف نػػدرج ىػػذه 

 المستويات في ثلثة أنماط مف التعبير:
 لعري –التدويف السير -1

 تاري  السث( . وأىـ تمثلت ىذا النمط نص )      
 لخصي –التدويف السير -0

 وأىـ تمثلت ىذا النمط نص ) أمي فاطمة وكتفي بيذاء ( .
 تاريخي –التدويف السير -3

 وأىـ تمثلت ىذا النمط نص ) بقايا السفرجؿ ( .     
إذف )تػػاري  السػػث( يتػػوزع بػػيف اللػػاعر والمدينػػة والتػػاري أ ولكػػف فػػي ىػػذا السػػث مػػف 

)السػػػػػأمة(أ والحكػػػػػي المؤسػػػػػطر فػػػػػي  فػػػػػذ: االسػػػػػتفياـ التراكمػػػػػي فػػػػػي نػػػػػصالتػػػػػاري  يتنا
نص)خيولو عمث الديػـ(أ والسػيرة الذاتيػة لسلػـ فػي نػص) العلػاء الخيػر(أ ليػذا نحػف 
إزاء بانورامػػػػا لػػػػعريةأ يمػػػػر فييػػػػا تػػػػاري  السػػػػث مػػػػف اليسػػػػار إلػػػػث اليمػػػػيفأ أي عكػػػػس 

اإلحالػة بػالمعكوس مػف )عمػث البانوراما اللعرية لرعد مطلر مسػمـ الػذي إسػتثمر فييػا 
يمػػيف اليمػػاـ( ليػػدور بايقػػاع مسػػتدير حػػوؿ مدينػػة ) بغػػداد( وفػػؽ بنػػاء مػػدور لمقصػػيدةأ 

 حاوؿ فيو أف يستوعب فيو لكؿ المدينة التي تلبو ) الك س المدورة (.
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إف أسػػث التػػاري  يتنافػػذ إلينػػا بػػ داء ذي سػػمو لػػعريأ وعمػػث –ومػػا يميػػز تػػاري  السػػث  
الغناأيػػػة( الرومانسػػػيةأ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ االسػػػتراتيجية  –بنيػػػة )الدراميػػػةالػػػرغـ مػػػف سػػػيادة ال

النصػػية لمذػػماأر المتقاطعػػةأ فػػإف ىػػذا الداء ) تػػتممحـ( فيػػو عناصػػر إسػػموبية تفذػػي 
 إلث تخميؽ مستويات متعددة مف الدالالت التعبيرية التي يتقاطع فييا:

غاأب/ الغاأب بصيغة المفرد بصيغة الجمع/ الجمع بصيغة المفرد/ الحاذر بصيغة ال
 الحاذر/ النفي بصيغة االثبات/ االثبات بصيغة النفي:

  الوا لنا: اخرجو ىندمونا كما ينبغي  
 فخرجنا يوحدنا الظلـ     
 وعمث  أسرتنا التي مف الصفيح     
 صؼ طويؿ منكسر في نصفو مف الحلـ العريقة     

 كنا  د أخذنا كؿ ليء إالئ طفولتنا 
 مت معمقة في مسمار الحاأط فد ظ    
 كنا نحصي أيامنا فيطوؿ الطريؽ    
 نستديف أيامنا مف بعذنا    
 نرتؽ بيا أعمارنا    
 فتصؿ بنا مرة إلث الميؿ    
 ومرة إلث الفجر    
 و مما تصؿ بنا إلث البيت    
 بعصاه المبممة بالريح 

 ك ف يلير إلث فجر خمؼ التلؿ    
 ت أمامووحيف اصطفت الطر ا    
 أمرىا أف تسير    
 فسارت الطر ات بنا    
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 نحف الذيف الو ت لدينا لمعلاء    
 (4وال مصابيح في نفوسنا)    

داؿ عمػث االسػتغراؽ الػذاتيأ كمػا انػو  –إف إستخداـ االسػـ المذػاؼ فػي تػاري  السػث
ة أكثر تمثًل لممحسػوسأ كػذلؾ اسػتغراؽ اليمػزة فػي أوؿ االسػـ المجمػوع تػوحي بالحركػ

 والتوتر والقوة.
يتػػدفؽ تػػاري  السػػث فػػي صػػعوده  –وعبػػر ىػػذا التناسػػؿ المتوالػػد مػػف القػػاموس اللػػعري

كػة بحػس درامػيأ حتػث يسػم ي تػاري  وىبوطو بجدؿ صاعد نازؿ بحيوات تعبيرية متحره
)أف تسػػػػميأ يعنػػػػي أف تنػػػػادي باالسػػػػـأ أف تخاطػػػػبأ أف تػػػػدعو السػػػػث باسػػػػمو أ أي 

( وك نػو اراد بمعنػث 5أ والنػداء يجعػؿ منػاداه أ ػرب اليػو()باالسـأ فالتسػمية نػداء ودعػوة
 النداء اف يؤكد موذوع نداأو :

 ياليخنا.. يا أباعثماف 
 اييا البحر الحافظ   
 ىؿ يقوى البياف   
 عمث صرؼ ما الينصرؼ   
 (6مف الزماف ؟ )   

لمحظػة كونيا تعنث بجػدؿ ا –إف مايجعؿ " تاري  السث"  مدونة لعرية لسث التاري  
ذػػمنًاأ لنيػػا تتحػػرؾ مػػا وراء لػػفرات المحػػذوؼ نحػػو لػػفرات المػػدوف مػػف الوا ػػع غيػػر 

 المدوف مف تاري  السث.
سػػػتفياـأ 7و ) عمػػػث يمػػػيف اليمػػػاـ() ( يتحػػػرؾ الػػػنص فػػػي دوراف مسػػػتمر بحيػػػرة ولػػػؾ وا 

لدرجػػة يقتػػرف تػػدوير الػػنص بيػػذا الػػدوراف المسػػتمرأ ولكػػف ينبغػػي التمييػػز بػػيف التػػدوير 
دورأ فالنص المدور يبتدىء مف حيث ينتيي بالمعنثأ فيما يبتدىء التدوير والنص الم

مػػػف حيػػػث الينتيػػػي بػػػالمعنثأ لػػػذلؾ إنبنػػػث الػػػنص عمػػػث اسػػػتراتيجية التػػػدوير بإسػػػتثمار 
 االستفياـ المدوَّر المفتوح .
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 النياية: ىو صباح واجـ البداية: لماذا المدينة واجمة ىذا الصباح 
 لماذا ؟    

ف أسػػػث التػػػاري أ فػػػإف )اليمػػػاـ( يقػػػـو بتػػػدويف أسػػػرار  –اري  االسػػػث"واف كػػػاف " تػػػ  ػػػد دوَّ
المكاف في طوبوغرافية مطرسنة بكوامف المدينة ) بغداد( أ أي اف الػنص يتحػرؾ نحػو 
  إمػلء ) الفجػػوات/ اللػػواغر/ الفراغػػات المفتوحػػة ( ويعمػؿ عمػػث إيصػػاؿ اإلنقطػػاع بػػيف 

فيػػػا كوعػػػاء لمتػػػاري  بصػػػيغة اإلحالػػػة إلييػػػا ) الزمػػػاف والمكػػػاف( وذلػػػؾ بإسػػػتثمار الجغرا
 بالمعكوس:

 ىؿ مازاؿ )الباب معظَّمًا(؟!   
 أـ نسي الفرساف في ) ساحة الميداف( عمث        

 المقبض أكفيـ              
 وانزلقت خطث خيميـ في أز ة ) الصابوف (      
 والمعنة      
 فسرى في السوؽ سر الفارليف حياتيـ      
 لتنتصب القامات وتنحني المحنة..      
 ثـ إمتطث البطاؿ مفتاح الرحيؿ   
 وما عادوا مف  مؽ ) تداركو اا ( إلث      
 الحرؼ –لارع يلير بسبابة العبد إلث موت بنيو       
 ويموح ب صابع العبد لػ ) متنبيو( المبتؿ بالحزف      
 المتسمؿ مف متحؼ الذيـ إلث )لارع النير(      

ف التػػدويف يلػػػتغؿ ىنػػػا عمػػث: التوليػػػؼ/ المونتػػػاج/ التقطيػػع/ المصػػػؽ ) الكػػػوالج( بػػػيف ا
ماذي المدينة وحاذرىا أ غير اف ىذه المدونة التنس  الو اأع كما ىيأ بػؿ تنحػرؼ 
بالو ػػاأع بتسػػميات لػػعرية جديػػدة  اأمػػة عمػػث: التقػػديـ والتػػ خير/ التحػػوير والتلػػويو فػػي 

 تلكيؿ السماء والمسميات:
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 جسـ الحرار –سد الحرارج   
 باب اللي  –اللي  باب    
 سميـ جواد –أنامؿ الجواد )سميـ(    
 نفؽ التحرير –كوة التحرير   

أي اف ىػػذه المدونػػة تقػػـو بكسػػر السػػياؽ الػػوا عي لنظػػاـ المدونػػة بحساسػػية مغػػايرة فػػي 
المدونػػة التػػدويف كالحػػذؼأ وتقػػدير المحػػذوؼ/ التػػدويف والتحريػػؼأ وتكمػػف لػػفرات ىػػذه 

 في ىذا المقطع :
 وسْؿ )كيرمانو( نفسي   
 لماذا يالراؾ الرمؿ     
 تناسؿ أربعونؾ كالنمؿ     
 وتذكرت: لكرًا لمقتؿ     
 لقد فاحت جرار الزيت بالخيانة     
 فخانؾ منعرج الوجـو في ) ساحة الفتح (     

الجنػػاسأ وتغيئػػر اف الحػػذؼ وتقػػدير المحػػذوؼ واالسػػـ المذػػاؼأ والملػػترؾ المفظػػيأ و 
مو ع الصفةأ والتذاد الوا ع عمث معنييف ذػديف: تلػير ىػذه العناصػر االسػموبية فػي 
تلػكيؿ المدونػػة اللػػعرية إلػػث كيفيػة االلػػتغاؿ عمػػث زحزحػػة معػالـ المكػػاف الثابتػػة نسػػبيًا 
بلػػػواىد أو لػػػواخص لػػػعرية متحركػػػةأ ولكػػػف الػػػنص لػػػـ يخػػػِؼ مػػػا أراد  ولػػػو بصػػػيغة 

 وؿ.اللمقوؿ مف لعرية الق
إف لػػعرية رعػػد مطلػػر مسػػمـ ممكنػػة فػػي اللػػعرأ كمػػا انيػػا ممكنػػة فػػي القػػصأ ولكػػف 

 الجمع بيف اللعر والقص في الكتابة غير ممكنةأ البد أف ينفي أحدىما اآلخر. 
ؿ مػػف مرحمػػة المحػػذوؼ إلػػث  ذ تسػػعث ىػػذه المقاربػػة الػػث الكلػػؼ عػػف لػػفرات التحػػوئ وا 

ػػػو عنايػػػة القػػػارىء إلػػػث انيػػػا الت فأ توجئ ف كانػػػت المػػػدوَّ عنػػػث بػػػػ ) نقػػػد ىػػػذه المػػػدونات( وا 
 تتحرؾ عمث اسس نقدية . 
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واف كاف ) عمث يميف اليماـ ( مدونػة لمحنػة  المكػافأ فػاف نػص  ) اللػـ فػي لػبابو ( 
( و) مخطوطػػة اللػػـ( لكػػريـ لػػغيدؿ ينزعػػاف إلػػث تػػدويف اللػػـ بوصػػفو 8لعػػادؿ مػػرداف)

يماـ( عبر دوراف مستمر بالحيرة بنية مييمنة في ىذيف النصيفأ فالوؿ يلترؾ مع ) ال
 واالستفياـ وياء النداء:

   
 الخواء حكمة الزمف الطازجة ماذا يريد  

 الماء    
 مف أيامي؟  

 لماذا أكوف ميمًل في ركف المودة؟        
 مف يستحؽ وسامؾ أيئيا العدؿ؟ 
 ياحزني أنا طفمؾ الوحيد        

نما يسػعث إلػث تعمػيـ االلػـ وتجػذير ولكنو اليكتفي  بتدوير التاري  اللخ صي لسلـأ وا 
 دالالتو اللخصية:

 ويصيح بالساىميف 
 ىذا ولدي القانع     

 تعمموا مف عناصره السث    
وفػػي ىػػذا االسػػتفياـ إحالػػة كونيػػة مفتوحػػة عمػػث مسػػتويات متعػػددة مػػف الحيػػرةأ والبحػػث 

 عف اليقيف:
 ياجمرة الحؽأ أيف الجماؿ؟        
 ف الموحة بالحسرات؟مف يموئ    
 مف يس ؿ عف يدي أره الطيف الذي حققت         

 أمانيو           
 انو ألـ لبابي فتي يافع أو ىكذا يتناسؿ اللـ في  اموسو اللعري :
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)الخػػواء/ ميمػػًل / الرمػػاد/ لػػرودي/ يػػاحزني/ القانطػػة/ بالنحيػػب/ الحسػػرات/ م تميػػًا / 
 ( ./…ألمي/ بكاأية/ يادمعي/ الفجعية 

 في مساء اللـ 
 ير ص الجناح المييض ر صة البداية 

إف لػػعرية اللػػـ فػػي ىػػذه المدونػػة: إسػػتفياـ إلػػاري إزاء: الميمػػؿ/ المنسػػي/ الميػػيض! 
 وبالتالي االمتثاؿ ليذا اللـ :

 خمؼ ظمي تمثاؿ      
 س ظؿ وا فا كي يستظؿ  

 نو :( يخوف المؤرهخ مدونات اللـأ ل9وفي )مخطوطة اللـ ( )
ف كـ امرأة أكمت إطار مليدىا العاأمي            اليدوئ
 اليتعقب سواد الصورأ الذي ساؿ عمث صفحة  

/ اليفؾ رموز صحيفة الخبز           ألبـو
ف عمػػث وفػػؽ نظػػاـ عمػػؿ  بيػػذه اللػػعرية تسػػعث ) مخطوطػػة اللػػـ( إلػػث تصػػحيح المػػدوئ

 المخطوطة في التحقيؽأ بادأة بالمؤرهخ أواًلأ 
 طوطة إذف تقـو بتحقيؽ اللـ  مف ىذه المدونات كالميندس الذي :فالمخ
 اليجرؤ عمث  ياس رسـ السث       
 اليجيد رسـ خارطة   
 لتذاريس النواح   
 اليممؾ مسطرة 

 لمقياس زاوية النيف 
ولكػػف خلفػػًا لمطبيػػبأ وااللػػعةأ والصػػيدالنيأ والميػػرجأ والسػػاحرأ والعػػاِلـأ فػػإف ميمػػة 

 اللاعر:
 أيذاً        
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 أف يكلؼ عما اليدوَّف مف مخطوطة اللـ   
 في لعرية ىذه المدونة.  –كما  منا –وتمؾ ىي المفار ة 

كمػػا تتخػػذ لػػعرية ىػػذه المدونػػة مػػف ادوات النفػػي الداخمػػة عمػػث االفعػػاؿ المسػػتمرة بنيػػة 
 تعبيرية دالة عمث: المحذوؼ/ الملطوب/ الممغث/ المطموس :

يتذكر/ اليفؾ/ اليجرؤ/ اليتخيؿ/ اليجيد/ اليعرؼ/ اليممػؾ/ ) اليدوف/ اليحصي/ ال 
.)… 

إف ) مخطوطة اللـ( أرادت أف تقوؿ مالـ تقمو مدونات: )اللـ في لػبابو/ عمػث يمػيف 
اليمػػاـ/ تػػاري  السػػث( مػػف جيػػةأ كمػػا أرادت تػػدويف اللمكتػػوب مػػف الو ػػاأع مػػف جيػػة 

 ثانية .
 
 مدونة الكتابة –ثانيًا  •
 

(  ومػازف المعمػوري فػي 12كؿ مف ركف الديف يػونس فػي )إستنسػاخ() اصطمح       
( عمػػث تسػػمية نصوصػػيما بػػػ )كتابػػة(أ وكتابػػة مػػف المصػػطمحات 11)كتػػاب المػػوتث()

الموازيػػة الطروحػػات مػػا بعػػد الحداثػػةأ أي موازيػػة لكتابػػة الػػػ ) نػػص( ومػػا يتذػػمف مػػف 
حًا مغايرًا لكتابػة مػازف إنفتاح معرفي ودالليأ غير اف كتابة ركف الديف يونس تنحو من

( فالصحيفة أو اليامش لػكؿ مػف 10المعموري إبتداًء مف كتابة ) صحؼ وىوامش ()
نة أ لف ىذا الػنمط مػف الكتابػة مػف إخ تصػاص طبقػة مػف الكتػاب أ ألكاؿ نظاـ المدوئ

)النسئػػاخ(أ كمػػا اف الكاتػػب ناسػػ أ والنسػػ  وسػػيمة مػػف وسػػاأؿ تػػدويف الوا عػػة سػػواء أي
وثيقػة أو حادثػة أو  ذػية لخصػيةأ و بػؿ أف يػدفع ركػف الػديف يػونس  كانت معمػـو أو

بالػػػػ ) كتابػػػة( إلػػػث مسػػػتوى آخػػػر مػػػف ماىيػػػة الكتابػػػة بصػػػيغة النسػػػ  أ ووظيفػػػة الناسػػػ  
بوصػػػفيا      –1987بصػػػيغة التػػػدويف فػػػي )إستنسػػػاخ( إمتػػػازت )صػػػحؼ وىػػػوامش( عػػػاـ 

كانت وا عة ذمف طقسنة ) كتابة( تنتمي إلث نمط: الوفاؽ/ والطلسـ/ والر ثأ وبذا 
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( وىػػػػو عمػػػػؿ أدخػػػػؿ 13المنػػػػاخ الميثولػػػػوجي لػػػػػ )أنالػػػػيد اسػػػػرافيؿ( لخزعػػػػؿ الماجػػػػدي )
) نػاص(  –)االيقونة( و)المرموزة( إلث لعرية المحظة الحرجةأ ولكف ركف الديف يػونس

مجتيدأ تمقؼ التحوؿ في الكتابة اللعريةأ واجتيد أكثر في كيفية الخػروج عمػث السػير 
 لوؼ مػػف ىػػذه الكتابػػةأ ومنذ)صػػحؼ وىػػوامش( حػػاوؿ االلػػتغاؿ عمػػث فػػي النسػػؽ المػػ

نظػػػاـ المدونػػػةأ ولكػػػف بػػػدافع )كتابػػػة( تاريخػػػو اللخصػػػيأ ليػػػذا تذػػػمف )تػػػاري  السػػػود 
واالبيض( إمكانية التوفيؽ بيف جماليات الحياة وتنا ذات الوا عأ ليذا عمد إلث تقطيع 

 حتث الجممة مرورًا بالكممة :اللكؿأ حتث طاؿ ىذا التقطيع أبنية النص مف: الحرؼ 
 ز                   

 ي        
 ف        
 ب        

 ) تمؾ حدود النفس المطمأنة (    
 ىما    

 ال       
 ليس       
 (14ىما)       

وبلكؿ ذي داللػة  صػديةأ إتجػو إلػث المعػب عمػث الذػماأر)أنا/ ىػو/ ىمػا( أو التكػرار 
ـ( في محاولة لتفكيؾ منظومة الػنص مػف حيػث: الوحػدة والجناس ) جسـ/ ورسـ/ ووس

       والمعنػػػث والسػػػياؽأ وعمػػػث الػػػرغـ مػػػف إخػػػتلؿ  ػػػيـ المركػػػز بفعػػػؿ تعدديػػػة الػػػنصأ فػػػإف 
) صػػػػحؼ وىػػػػوامش( ىػػػػو البػػػػذرة التػػػػي )أرذػػػػنت ( بعػػػػد سػػػػنوات طويمػػػػة لػػػػػ ) كتابػػػػة : 

 استنساخ (.
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ـ المدونػة بوصػفيا كتابػة ولكف بدؿ أف يتجو ركف الديف يونس إلػث كيفيػة إسػتثمار نظػا
 إتجػػػػو إلػػػػث )إستنسػػػػاخ ( ىػػػػذه الكتابػػػػةأ واالنحػػػػراؼ بمغػػػػة ) الكتابػػػػة ( باتجػػػػاه عبثػػػػي  –

 مقصود .
إف )غياب الثيمة/ عبث المغة/ تيليـ إطار المدونة( زعزع القيمة المركزيػة فػي  ػوانيف 

 عمؿ المدونة .
 ات ىذه الكتابة :ولتوصيؼ الكتابة بصيغة الػ )إستنساخ( البد مف تحديد سم     
 الرؤية = كونية     
 البناء = أفقي     
 الفراغ = منقوط     
 الفجوات = بيض     
 االسيـ = خطية وعمودية     
 التكرار = خطي مستقيـ     

تبدأ كتابة )إستنساخ ( بنلر  صيدة ) رغبات( عمث ىيأة صورة سػوداء منسػوخة عمػث 
كػرر الصػورة بعػد الصػفحة التػي تحمػؿ مفتػاح لػفرات الغلؼ الوؿ مف الكتػابأ ثػـ تت

الكتابةأ و د أراد بتكرار الصورة السوداء ليػذه القصػيدة لمداللػة عمث)الراسػب التحتػاني( 
 ليذه الرغباتأ واإلدالء بيا :

 أصابعي تتكمـ ولساني يلير إلث حيز لـ تكتلفو   
 حواسي
   والذف تدرؾ جيدًا ماخمفتو العيوف بخطواتيا       

 الثقيمة فوؽ الظلؿ             
بتغريب  –ىكذا تتبادؿ الحواس وظاأفيا دوف أف تتراسؿأ ثـ يقـو بعد خرؽ نظاـ المغة 

 مناخ اللعري فييا :
 التمحيص  دره الموسيقث عمث الحياة 



 71 

 الصابع في خلية مف أمرىا     
 والمروحة أرممة تصنع الحساء مف اليواء       

ػػو عنايػػة القػػارىء إلػػث اف مفتػػاح لػػفرات الكتػػاب  ػػد و بػػؿ مقاربػػة كتا بػػة )إستنسػػاخ( نوجئ
ث بتػػػػت عمػػػػث الوجػػػػو اآلخػػػػر مػػػػف الغػػػػلؼ الخمفػػػػي لمداللػػػػة عمػػػػث أف ىػػػػذه المدونػػػػة مػػػػف 
النصػػوص المقموبػػة إلػػث السػػفؿأ أي عمػػث الوجػػو اآلخػػرأ وك نيػػا وذػػعت فػػي جيػػاز 

أف تكػػوف –وطباعيػػًا االستنسػػاخ فعػػًل لغػػرض إستنسػػاخياأ وتسػػتدعي ىػػذه الحػػاؿ تقنيػػًا 
النصػػػوص المتواليػػػة معكوسػػػةأ أي يجػػػب أف تقػػػرأ بػػػالعكسأ أي مػػػف المفتػػػاح الرأيسػػػي 
المثبػػت عمػػث الوجػػو اآلخػػر مػػف الغػػلؼ الثػػػانيأ ولكػػف عنػػد التحقػػؽ مػػف ىػػذه القػػػراءة 
العاكسةأ يكتلؼ القارىء إف المعبة التقنية والطباعية التخرج عف إطار الغلؼ فقػطأ 

)رغبات( ثـ)الصفحة الولػث  راءة النصوص تباعًا بعد تجاوز مكف أمئا مادوف ذلؾأ في
التي تحمؿ مفتاح: إستنساخ/ كتابة: ركف الديف يونس( ويمييا صفحة ) يا/ بنات ركف 
الديف ( ثـ نتو ؼ ثانية عند مفتاح اللفرات المكرر مع اسػـ الكاتػبأ ومفتػاح اللػفرات 

المرة باسػتعارة  رآنيػة )انػي أرانػي( ثػـ  المكرر ثالثة بدوف اسـ الكاتبأ حيث يقترف ىذه
الطباعية لتنتيي بيذا  –نتو ؼ عند  صيدة )رغبات( ثانيةأ ىكذا تبتدىء المعبة التقنية 

 الدوراف لتبدأ مف جديد.
 ولكف مامعنث ىذا المنسوخ مف الكتابة ؟

( ولػػػػـ يعػػػػط النصػػػػوص ivولمػػػاذا رمػػػػز الكاتػػػػب إلػػػث الػػػػنص الوؿ بالعلمػػػػة اللتينيػػػة )
 ة التي تميو مبالرة أي رمز أو علمة أو ر ـ معيف؟الخمس

(( يعنػػػي الػػػنص الرابػػػعأ و ػػػد تصػػػدئَر النصػػػوص الخمسػػػةأ ولكػػػف IVإف الحػػػرؼ اللتينػػػي
ىنػػاؾ خمسػػػة نصػػوصأ وفػػػي ىػػذه الحػػػاؿ اليمكػػف أف يكػػػوف الػػنص الرابػػػع الػػذي تقػػػدـ 
ء بالعلمة اللتينية ىو النص الرابع ذمف تسمسػؿ النصػوصأ إذف ىنػاؾ خطػ أ وسػوا

 أكاف الخط  مقصودًا أـ غير مقصودأ فيجب تصحيحو. 
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(( نػػص تكػػويني آركولػػوجي يحفػػر  فػػي أصػػؿ الخمػػؽ IVإف الػػنص الػػذي يحمػػؿ حػػرؼ 
 والتكويف البدأيأ و د استخدـ استراتيجية الفعؿ النا ص ) كاف/ كانت( :

 في البدء كانت اإللارة         
 في البدء أيذًا كانت الكممة         
 في البدءأ مرة أخرىأ كاف الكلـ         

 كانت القراءة         
 كاف الغناء         
 (15كاف الكتاب )         

 اف ىذه المرموزات تمثؿ بداية نلوء الكوف ونياية الفوذث. 
ف كاف ىذا النص يحتفظ بدرجة معينة مف آركولوجيا اللعريأ فاف نصوص) لمفػراغ  وا 

تتمػػػدد خػػػارج لػػػعرية ىػػػذه االركولوجيػػػا باالبتعػػػاد عنيػػػا تػػػارةأ ىتافاتػػػو/ أ ػػػواس وفػػػراأس( 
 واال تراب منيا حد التماس تارة أخرى :

 الياوية توازي البداوة) لمفراغ ىتافاتو ( .      
 )أ واس وفراأس( .النيار لباس المخمو ات      

جزء ولكف في نص ) جميمة أنت.. أو ماأسميو مراياي المحدبة( تييمف بنية البياض ك
اليتجػػزأ مػػف آليػػة تفكيػػؾ بنػػث/ عل ػػات الػػنص وتفتيػػت البنػػاء الخطػػي لػػو بيػػدؼ تػػدمير 

 عل ات المعنث :
 ىنا الوراؽ فذفاذة لممعنث أكثر مف ذلؾ             

 تفذفض               
 (16في ما أسميئو  مرآة الوالدة)   

لبػػيضأ لنيػػا لػػـ تػػؤده فػػي ىػػذا النسػػؽ التمثيمػػي تنتفػػي الذػػرورة لوجػػود ىػػذه الفجػػوات ا
( لنيػػػا غيػػػر  ابمػػة لتمثيػػػؿ تقنيػػػة 17وظيفػػة بناأيػػػة كمػػػا لػػاء أو أراد ليػػػا الكاتػػػب ذلػػؾ)

الفػػػراغ البػػػيض سػػػموكيًا فػػػي المغػػػةأ ويمكػػػف إسػػػتعماؿ ىػػػذه الفجػػػوات البيض)لغػػػراض 
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حػػداث فجػػوات دالليػػة وايحاأيػػة محركػػة/  بناأيػػة( بكسػػر السػػياؽ الخطػػي فػػي الكتابػػةأ وا 
 البياض فييا في حالة إستكماؿ مايمي النسؽ التمثيمي السابؽ:دافعة لت ويؿ 

وا      في ما     اسميو      مرآة الوالدة           مرئ
 رؤوسًا مفخخة          مرآتنا مطمأنة    أو مايسمئوف      
 صفحة الماموث ناعمة    مثؿ ثعباف      في الصيؼ      
 (18ليواء)نعاسيا  صب اليواء        في ا      

ذا ما إستثنينا الدفؽ المتقطع في بناء النصأ فما داللة الفجوات البػيض؟ أي بمعنػث  وا 
ىؿ ىذه الفجوات بحاجة الػث ت ويػؿ؟ أو ىػؿ تػؤدي وظيفػة غيػر وظيفػة القطػع وتفكيػؾ 

 عل ات البنية ؟
 يبدأ المقطع الوؿ مف النص بمفتاح فرعي باللكؿ اآلتي:

 مراة الوالدة/  
 قطع الثاني باللكؿ اآلتي :ويميو الم

 مرآة الجسد واالعداد 
 ويميو المقطع الثالث باللكؿ اآلتي:

 مرآة اليقظة/ مرآة الدمية 
ماداللة ىذه االسيـ المفردة والمزدوجة والثلثية؟ أي لمف تلير حركة االسيـ في نظاـ 

 اإللارة ؟ ىؿ اإللارة الناجمة عف االسيـ ذات طبيعية إعتباطية ؟
مػػػا غايػػػة التلػػػظي  بػػػؿ أف يػػػدخؿ  -أف نفيػػػـ  –التلػػػظي فػػػي لغػػػة )كتابػػػة(  يسػػػتدعي

 التلظي في الفذاء التداولي للعراء المحظة الحرجة؟
لقػػد كػػاف التلػػظي نتػػاج لحظػػة حرجػػة مػػف الحػػربأ ليػػذا يلػػكؿ سػػمة مػػف أىػػـ سػػمات 
الحيػاة وىػي فػي حالػة تلػظ خػػلؿ سػنوات الحػرب. إذف أكػاف التلػظي بمعنػث الفواعػػؿ 

 في عل ات النص/ الكاأف/ الكينونة ؟ –أو الفجوات المنثورة المفرطة/ 
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انػػػػػػي ألػػػػػػؾ فػػػػػػي إسػػػػػػتخداـ التلػػػػػػظي عمػػػػػػث وفػػػػػػؽ ىػػػػػػذا اإلنػػػػػػدالؿ بػػػػػػالمعنث الػػػػػػداللي  
 واالصطلحي. 

ف كاف التكرار يستخدـ لغراض بناأيةأ فقد إستخدـ )الناص/ الكاتب:  وا 
ة االختياريػةأ وكػرر )ما( بمعدؿ ثماف مػراتأ أربػع منيػا مسػبو ة بحػرؼ ) أو( المجازيػ

معيا مفردة )اسػمية( أي لػاء أف يسػمي التسػمية بتسػميات متعػددةأ فيػؿ ىنػاؾ لػعرية 
 ليذه التسمية المكررة:

 ما اسمية مراياي المحدبة 
 اسميؾ النفسية 
 ما اسميو كبا حصاف الممؾ 
 ما اسميو مرآة الوالدة 
 أو ما أسميو سكيف الذاكرة 
 موث ناعمةأو ما يسموف صفحة الما 
 أو ما اسميو 
 أو ما اسميو 
 (19أو ما اسميو) 

ب ف ىذا التكرار يخدـ أغراذًا بناأيةأ كما يفػتح ىػذا التكػرار أفػؽ  –ىنا يجب االعتراؼ
الػنص عمػث معػاف حافػة مػف لػػعرية التسػمية أو تسػمية ىػذه اللػعريةأ لف) البياذػػات 

الي تحث القارىء عمػث التنسػيؽ تترؾ الروابط مفتوحة بيف المنظورات في النصأ وبالت
( ولكػػف لػػيس مػػف الذػػروري حسػػب إنكػػاردف أف تمػػس جميػػع 02بػػيف ىػػذه المنظػػورات()

 ( 01موا ع اللتحديدأ فيناؾ حاالت الينبغي ممؤىا.)
ف تاريخػػو اللخصػػي برؤيػػة كونيػػةأ فػػإف ىػػذه المدونػػة  ف كػػاف النػػاص/ الكاتػػب  ػػد دوئ وا 

لتػػدويف المػػرآوي فػػي تلػػويو المػػدوف فػػي  امػػت عمػػث اسػػتراتيجية )المحػػروؼ( مػػف ىػػذا ا
لػػػكؿ مقصػػػود بالليػػػة التقطيػػػع )الفجػػػوات( والمرموزات)الدمية/الصحراء/الحذػػػارة(أوتمؾ 
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باعتقادي كتابة تقع ما بيف الناس  والمنسوخ مف جيموجيا الكتابةأ وىػذا مػاينطبؽ عمػث 
و/ مػا / ) سيد االسماء( فقد ت لؼ ىذا الػنص مػف ثلثػة مفػاتيح ) ما بػؿ/ وادـ مػا كػاف

) ما كاف ( اواًلأ و) ما ( ثانيًا و ) كاف ( ثالثًا إلارة الػث أف كاف ( و د تـ الفصؿ بيف
أف –) ما ( االولث )موصمة( و)ما( الثانية )نافية( و د أراد بتوظيؼ اليذياف في النص

ر مف ر ابة الوعيأ ولكف آلية التػذكر تػتحكـ بػو دوف أف يػتحكـ فييػاأ كمػا يػرتبط  يتحرئ
 ؼ الداللي بتقدير المحذوؼ المغويأ حتث يلكؿ بنية مييمنة بيف ثنايا النص:المحذو 

 (01احذْؼ وتذكْر ثانية..!) 
مدونة كتابػةأ ورغػـ انيػا تقػـو بتلػويش الحػواسأ وتعبػث  –إف كتابة: ركف الديف يونس

بقوانيف عمؿ الكتابةأ فيي تسعث الث تدمير نظاـ المدونة وصيانتيا بتدويف النظاـ مف 
عمػػث وفػػؽ تلػػكلت لخصػػية ومعرفيػػةأ إالئ اف تفكيػػؾ أو تقطيػػع أو تفتيػػت نظػػاـ  جديػػد

المدونػػة يبقػػث بحاجػػة الػػػث وعػػي يقػػظأ نبػػوأ حػػػذر مػػف االنحػػراؼ بالمغػػة أو االنحػػػراؼ 
الئ فمػا الغايػة مػف توظيػؼ نظػاـ المدونػة ؟  بالسياؽ الذي يحػيط بيػا باتجػاه خػاطثءأ وا 

الي: كيػؼ تكػوف المدونػة  ذػية حمميػة فػي ألـ تكػف المدونػة بنيػة إطاريػة لمػنص؟ وبالتػ
 اإلدالء السيا ي ) كمقصد محموؿ ( ؟

ف  –مف ىنا سنرى كيؼ  اف كتابة : ركف الديف يونس غير كتابة: مػازف المعمػوري؛ وا 
كانتػػػػا تتقاطعػػػػاف فػػػػي منطقػػػػة واحػػػػدة مػػػػف االلػػػػتغاؿ عمػػػػث نظػػػػاـ المدونػػػػة ذات الطػػػػابع 

فػػي التكػػويف بقػػدر مػػاتنطمؽ مػػف تػػػاري  الميثولػػوجيأ فػػالولث ترتػػد الػػث الػػزمف البػػػدأي 
لخصػػػيأ فيمػػػا ترتػػػد الثانيػػػة الػػػث الػػػزمف االسػػػطوري ولكػػػف دوف أف ترتػػػد الػػػث التػػػاري  

نما تحاوؿ إيجاد عل ة رابطة بيف تحوالت الرموز وكونية االسطورة.  اللخصيأ وا 
إف )كتاب الموتث( : كتابة مدونة أيذًاأ وأ وى سمات ىذه الكتابػة ىػي كيفيػة توظيػؼ 

علمة المرسومة الموازية لمكممة الممفوظةأ وكذلؾ إستخداـ اليػامش والمػتفأ غيػر اف ال
الكاتب أعمف في بيانو المذاد) حؿ اإللكالية اإلجناسػية والغاأيػا تمامػا لتصػبح كتابػة 

( فالكتابػػػة ىنػػػا تقػػػـو بتقطيػػػع بنيػػػة المكتػػػوب عمػػػث مسػػػاحة البيػػػاض الػػػث) أعمػػػث/ 00()
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د أو منقوطةأ بحيث تتفرع مف المتف ىوامش مر مة أسفؿ( والفصؿ بينيما بخطوط سو 
أو معمئمة بالر اـ والحروؼأ وأحيانًا يخػتمط المػتف باليػامشأ وفػي ىػذا الخمػط تتلػاكؿ 
   الجممة اللػعرية مػع السػطر اللػارح ليػا أو تخػتمط لػعرية النثػر مػع المغػة اللػارحة ليػا 

 لعرية ( .  –) ميتا 
مفردة )الفعمية واالسمية( المخالفة لداللتيا المعجميةأ وتلتغؿ آلية الكتابة عمث تكرار ال

وعمث بناء جممة تتنافر فييا الكممػات وتنحػرؼ المغػة فػي ىػذه النصػوص عػف وظيفتيػا 
الداللية في الكتابةأ حتث تصبح المغة كتابة ليس ليا مف وظيفة سوى العل ػات الدالػة 

 عمث ذواتياأ وك نيا كتابة آلية ب وعية بصرية.
لمعاينػػة النصػػيةأ يمكػػف التمثيػػؿ لػػذلؾ فػػي نػػص ) ترتيػػؿ( إذ ينحػػرؼ الفعػػؿ ولغػػرض ا

 )لمس( وىو مف أفعاؿ الحواس الخمس عف داللتو الحقيقية:
 (03ألمس اليجير.. ألمس الظلـ.. ألمس الصابع) 

 أو استخداـ المفار ة الحسية:
 لـ تكف االلياء موجودة 

 (04ىا أنذا ألمسيا)    
 كرر في الجممة المقوسة:أو ىذا الترادؼ الم

 ) أنا ال أؤمف بالمطمؽ لنني الأعرفو كما 
 (05اليعرفني مطمقًا أو عمث االطلؽ( )     

 ويقـو نص) ترتيؿ( بالتمييد لتمثلت الكتابة بالعلمات اللارحة لمعلمات؛ حيث :
 العلمة تؤرهخ .. العلمة تبدأ بلرخ 

 الفذاء    
 ا تحدث ىذاالعلمة تغيب كما اني    
 (06الغياب)    
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وليذه العلمة في المتف ىامش آثاري عف )التميمة( غير اف الكتابة اللارحة ليا تنزاح 
 كتابة ميتا لعرية: –بالنسبة الث معيارأ حتث تصبح لعرية الكتابة 

)إف التميمػػة بمػػرور الػػزمف تتحػػرؾ باتجػػاه اللػػرؽ حتػػث إذا مػػا إكتمػػؿ اإلتجػػاه تحطمػػت 
نقمبت الرض رأسًا عمث عقب( .)الجباؿ وفاذت ا  (07لبحار وا 

وفي نص)ألواح النص( تتلـز رموز الكتابة القديمة مع رمػوز الكتابػة الجديػدةأ ولكػف  
 ماجدوى لرح الكتابة الجديدة بالعلمات القديمة؟ وبالعكس؟.

تعبر عف مرجعيػات  –إف العلمات في )الواح النص(:ايقونات/صور/إلارات/ دالالت
الػػنص أو أحػػاؿ إلييػػاأ و ػػد إنػػدرجت بصػػيغتيف متػػداخمتيف فػػي الكتابػػةأ فيػػي   ػػاـ عمييػػا

ىػػوامشأ كمػػا انيػػا مرمػػوزات موازيػػة لمكتابػػةأ ولكػػف ىػػذه الكتابػػة لػػـ تقػػـ بكسػػر السػػياؽ 
نمػا حافظػت عمػث ىػذا التقابػؿ أو  القاأـ بػيف التجسػيد والتجسػيـ )البصػري/ التعبيػري( وا 

والمرمػوزةأ ولػـ تخػرج عػف منطػوؽ تكييػؼ جماليػة التوازي بيف الكممة وااليقونػةأ الرمػز 
 الداؿ مع المدلوؿ.

رة الػث االسػتغاثة بػػ )إلػو أسػطوري( عمػث   وفي ىػذه اللػواح تتجػو ) يػاء النػداء ( المكػرئ
 وفؽ صيرورة فعمية طمبية :

 (08)احرسني/ أكف لؾ/ امنحني  بواتؾ() 
( يختػػػزؿ الػػػنص ومػػػف ذػػػمير المػػػتكمـ المتصػػػؿ الػػػث ذػػػمير المػػػتكمـ المنفصػػػؿ )نحػػػف
 تحوالتو لبو الكونية مف الموت الث الحياةأ ومف العدـ الث الوجود.

 وعند ىامش مف ىوامش نص )  راءة النص ( نقرأ :
 ) اننا يمكف أف نممس إختفاء بعض الظواىر المثيرة في تاري 

الػػػػنص ال بإعتبارىػػػػا عمميػػػػة إفػػػػراز خطػػػػاب بػػػػؿ بإعتبػػػػاره إفتراذػػػػًا معرفيػػػػًا لفيػػػػـ وا ػػػػع  
 (09اث ومجرى التحوالت( .)الحد

ىذا اليامش ينتمي الث أبنية نقطوية غير متدرهجة في المبنث التحتاني لمنصأ واليخرج 
 عف إطار الكتابة اللارحة لمكتابة.
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ف كاف ركف الديف يونس إستخداـ نظاـ المدونة بقصدية لعريةأ ثـ  اـ بتيليـ البنية  وا 
نظػاـأ فػإف مػازف المعمػوري إسػتخدـ عناصػر اإلطارية ليذه الكتابة الناجمػة عػف ىػذا ال

ىػػذه المدونػػة مػػف ىػػامش ومػػتف بقصػػدية لػػعرية أيذػػًا لخمػػط الترتيػػب البنػػاأي لسزمنػػة 
والمكنػػة والثػػيـ االسػػطورية أيذػػًاأ ليػػذا تسػػعث ىػػذه المقاربػػة الػػث التحقئػػؽ مػػف إسػػخداـ 

زاء ىػػامش اللػػروح االذػػافية فػػي ) ك تػػاب اليػػامش والمػػتف فػػي نظػػاـ ىػػذه المدونػػةأ وا 
 الموتث( البد مف التحقئؽ بالصيغة اآلتية :

 أىي لتوثيؽ مرجعيات المتف أـ لتوسيع الفذاء المكاني لو؟
 أـ مد الفذاء الزماني الث مديات أوسع باتجاه معيف؟

  جاء في اليامش )الصفحة الحادية علر( :
( كػػػ ف ىػػػذا 32) سػػػوؼ أعصػػػر كػػػؿ مابػػػدمي مػػػف ىػػػوامش تنزلػػػؽ رويػػػدًا الػػػث القػػػاع ()

امش يوازي اليامش اللعري النازؿ فعًل الث القاع بصيغة التقطيع الحروفي لو فػي الي
 الصفحة الثانية علر؛ كإلارة الث العدـأ أي إلارة الث السفؿ:

 اؿ 
 ز     
 و     
 ا     
 (31ؿ . )     

  ولكف ىذا اليامش ي تي أحيانًا كمعمومة:
ت فػي خفػاجي عمػث ىيأػة نسػر لػػو ) تلػير بعػض الدراسػات الػث اف التميمػة التػي وجػد

رأس أسػػدأ والتػػي صػػنعت مػػف حجػػر االردواز بصػػورة مسػػطحة لػػـ تعػػد تمثػػؿ نوعػػًا مػػف 
اللػػكؿ التػػاـ المنفػػتحأ إذ انيػػا بمػػرور الػػزمف تتحػػرؾ باتجػػاه اللػػرؽ حتػػث إذا مػػا اكتمػػؿ 

انيػػػا … االتجػػاه تحطمػػت الجبػػاؿ وفاذػػػت البحػػار وانقمبػػت االرض رأسػػػًا عمػػث  عقػػب
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حػػػت وطػػػ ة الطػػػاأرات والقصػػػؼ وتقطيػػػع الزىػػػار الػػػث  طػػػع مػػػف الحديػػػد نيايػػػة العػػػالـ ت
 المصيور وتعميؽ الفأراف عمث حبؿ الياوية تمؾ ىي: 

 اؿ  
 ؽ  
 ط  
 ر  
 ا  
 (30ت.)  

المدونػػػة /أي تكسػػػر سػػػياؽ أفػػػؽ تو ػػػع  -فػػػي ىػػػذا اليػػػامش/ المعمومػػػة تكسػػػر الكتابػػػة 
السػػطوريةأ  -ومػػة الثريػػةالقػػارىء باسػػتدخاؿ )الطػػاأرات/ القطػػارات( فػػي ىػػامش المعم

ىذا باالذافة الث إستخداـ السخرية إلحداث المفار ة بػ)تعميؽ الفأراف الميتة عمث حبؿ 
 الياوية( .

ولكنني ألؾ في اف كتابػة: مػازف المعمػوري التنػزع الػث إسػتخداـ نظػاـ المدونػة بػإدالء 
يسػعث إليػو سيا ي مقصودأ لنيا لـ تخطط لنظػاـ المدونػة كػالمخطط المقصػود والػذي 

ف كانا يعبثاف في إستخداـ نظاـ المدونة بلكؿ ذي  صد داللي.  ركف الديف يونسأ وا 
إف ركف الديف يونس إستخدـ )ىوامش وصحؼ( في مياد صريحأ إالئ انو لـ يبِف نظاـ 

)إستنسػػاخ (أ غيػػر اف مػػازف المعمػػوري تمركػػز فػػي لمدونػػة عمػػث )اليػػامش والمػػتف( فيا
و لػػػػـ يسػػػػتخدـ اليػػػػامش أو المػػػػتف بػػػػدرجات معينػػػػة مػػػػف منطقػػػػة اليػػػػامش والمػػػػتفأ ولكنػػػػ

كػػػ ف يسػػػتخدـ اليػػػامش كداللػػػة )السػػػفؿ( داأمػػػا أو يسػػػتخدـ المػػػتف  –االسػػػتقرار النسػػػبي
كداللػػة )العمػػث( داأمػػًاأ وتمػػؾ باعتقػػادي معابثػػة لبمبمػػة اللػػكؿأ ومػػف ثػػـ بمبمػػة الوا ػػعأ 

وتث( يتحػوؿ ( إذ اف الميمش مف ) كتػاب المػ33وخاصة في نص )ىوامش الموتث( )
أراد أف يجمػػع بػػيف نظػػاـ المدونػػة  –فػػي ىػػذا الػػنص الػػث مػػتفأ وذلػػؾ باعتقػػادي أيذػػاً 

بازاحػػة اليػػامش الػػث مػػتف رأػػيسأ وخػػرؽ المدونػػة فػػي ىػػذا النظػػاـ بتغريػػب منػػاخ المغػػةأ 



 78 

وبذلؾ يمتمؾ )الموتث( في ىػذه الكتابػة بنيػة دالليػة جديػدة مذػمرةأ يػؤوؿ فييػا المػوتث 
حالػػػة الػػث المعكػػػوس مػػف الداللػػػة ) ينظػػر مقاربتنػػػا لػػػ: مفػػػاتيح الػػث أحيػػػاء باسػػتثمار اال

 لفرات المدونات اللعرية(.
 إحاالت •
 .1997( لسنة 9أ 8أ 7( مخطوطة االلـ/ كريـ لغيدؿ/ مجمة اال لـ/ ع )1)
لػػػػباط/  – 0( ؾ1( تاسػػػػوعاء/ طالػػػػب عبػػػػد العزيػػػػز/ مجمػػػػة الطميعػػػػة االدبيػػػػة/ ع )0)

1999. 
 –د العزيػػز/ منلػػورات اتحػػاد االدبػػاء فػػي العػػراؽ/ بغػػداد ( تػػاري  السػػث/ طالػػب عبػػ3)

1994. 
 .05( تاري  السث/مرجع سابؽ/ مف نص)العلاء االخير( ص4)
 –( إنلاد المنادي/ مارتف ىيدجر/ تمخيص وترجمة/المركز الثقافي العربي/ بيروت 5)
 .14/ ص1994/ 1ط
 .44( تاري  السث/ مرجع سابؽ/ مف نص ) بقايا السفرجؿ ( ص6)
 65/ 64( عمث يميف اليماـ/ رعد مطلر مسمـ/ الطميعة االدبية/ مرجع سابؽ/ ص7)
 .8/ ص1994( صيؼ 17( االلـ في لبابو/ عادؿ مرداف/ مجمة اسفار/ ع )8)
 ( مخطوطة اللـ/ مرجع سابؽ.9)
 .1999 –( إستنساخ/ كتابة: ركف الديف يونس/ بغداد 12)
 .1999 –ي/ بغداد ( كتاب الموتث/ كتابة: مازف المعمور 11)
حزيراف/  –( ايار6أ5( صحؼ وىوامش/ ركف الديف يونس/ الطميعة االدبية/ ع )10)

1987. 
 –( أنالػػػيد اسػػػرافيؿ/ خزعػػػؿ الماجػػػدي/ منلػػػورات وزارة الثقافػػػة واالعػػػلـ/ بغػػػداد 13)

1984. 
 .56( صحؼ وىوامش/ مرجع سابؽ/ ص15)
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 .3( إستنساخ/ مرجع سابؽ/ ص16)
 .15أ 14سابؽ/ ص ( إستنساخ/ مرجع17)
( يقوؿ الكاتب) البياذات بيف الجمػؿ/ لغػراض بناأيػة( ينظػر: إستنسػاخ/ مرجػع 18)

 .19سابؽ/ ص
 .15( إستنساخ/ مرجع سابؽ/ ص19)
 .18أ 16أ 15أ 14( إستنساخ/ مرجع سابؽ/ ص02)
/ ترجمػة : 1987( فعؿ القراءة/ نظرية جماليػة التجػاوب/ فولفغػان  آيػرز/ بػاريس 01)

د. الجللػػي الكديػػػة/ نلػػر وتوزيػػػع مكتبػػة المناىػػػؿ/ فػػػاس/ د.ت/  –لحمػػػدانيد. حميػػد ا
 .121ص
 .06( استنساخ/ مرجع سابؽ/ ص00)
 .0( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص03)
 .3( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص04)
 ( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ.05)
 .7( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص06)
 .10ص ( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/07)
 .10( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص08)
 .15( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص09)
 .03( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص32)
 .11( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص31)
 .6( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص30)
 .10( كتاب الموتث/ مرجع سابؽ/ ص33)
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ينبغي االعتراؼ ب ف اللعر  د تعرئض الػث تغييػر جػذريأ فقػد إسػتتبع تغيئػر الوظيفػة   
تغيئر اللكؿأ حتث اف اللػكؿ لػـ يعػد لػو صػمة بالسػاليب القديمػةأ إذف فمػا الفػرؽ بػيف 
تحػػديث الػػوزف اللػػعريأ وتجديػػد اللػػكؿ اللػػعري؟ أي بمعنػػث مػػا معيػػار لػػعرية الػػنص 

 لعري الجديد ؟ال
ف كػػاف البػػد مػػف التمييػػز بػػيف تحػػديث الػػوزف اللػػعريأ وتجديػػد اللػػكؿ اللػػعريأ فػػإف      وا 

كمػػا تقػػوؿ  –) الػػوزف اليتغيئػػر ميمػػا كػػاف اللػػكؿ الػػذي نختػػاره لكتابتػػو حتػػث ولػػو كتبنػػاه 
( ولكػف يجػب توجيػو 1كما نكتب النثرأ فيو مػوزوف عمػث كػؿ حػاؿ() –نازؾ الملأكة 
لػػث اف ىػػذه المقاربػػة تػػرى اف اللػػعرية التنحصػػر بػػالوزف أو اللػػكؿ أو عنايػػة القػػارىء ا

نما بناتك معنػث ىػذه اللػعريةأ حتػث) المغػة اللػعرية ليسػت فقػط  الكتابة خارج النظـأ وا 
لغة صورأ واف أصوات اللعر ليسػت عناصػر ليارمونيػة خارجيػةأ واف ىػذه العناصػر 

( غيػر اف سياسػة 0تقًل( .)التصاحب المعنث فحسبأ بؿ اف ليا فػي ذاتيػا معنػث مسػ
نمػػا  المعنػػث المقصػػود فػػي ىػػذه اللػػعرية : النعنػػي بػػو المعنػػث اللػػعري أو المعجمػػيأ وا 
نعني بو  وانيف عمؿ المعنث في عل ػات اللػكؿ ولػيس اللػكؿ بحػد ذاتػوأ وفػي حركػة 
االيقػػاع وعل ػػات النػػوى فيػػو أ ولػػيس الػػوزف بحػػد ذاتػػوأ إذف مػػامعنث الجمػػع بػػيف حريػػة 

ري وعبودية نظاـ اللطريف؟ وىؿ اللعرية تكمف في تحديث الوزف اللعري اللكؿ اللع
 مف خلؿ تجديد اللكؿ اللعري ؟ 

(/ أمػػاكف 3لعػػلوي كػػاظـ كلػػيش ) –بػػ ف ) خاتمػػة الحذػػور –ينبغػػي االعتػػراؼ أواًل  
لبسػاـ  –(/ ال أعد اليػروب خيػواًل 4لعمي االمارة) –الركض وراء لثء وا ؼ  –فارغة 

دونات لػعرية تسػعث الػث تحػديث الػوزف اللػعري مػف خػلؿ تجديػد ( مػ5صالح ميدي)
اللكؿ اللعريأ لنيا تمتمؾ حيازة لعرية جديدة فػي كيفيػة زحزحػة الثوابػت العروذػية 

ًاأ ذلػؾ بالمتحركات االيقاعيةأ وبالتػالي تحػوير لػكؿ القصػيدة الػث لػكؿ ىندسػي أحيانػ
لعريأ ىذا ممئا ميد لف يصبح ) البعاد المكونة في اللكؿ اللف البعد اليندسي مف 

لػػػػكؿ القصػػػػيدة الحديثػػػػة سػػػػمفونية حركػػػػة وذػػػػوء وعمػػػػؽ وسػػػػطح وخػػػػط ورسػػػػـ وفػػػػراغ 
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مػػػتلءأ ومرأػػػيأ و  )خاتمػػػة الحذػػػور( محكومػػػة ( وعمػػػث الػػػرغـ مػػػف اف 6المرأػػػي( .)وا 
بتبعيػػػػة النمػػػػوذج اللػػػػعري لمحمػػػػود درويػػػػش مػػػػف حيػػػػث القػػػػاموس اللػػػػعري والحساسػػػػية 

ظمة العروذية لموزف اللعري برمتو مف خلؿ تفجيػر اللعريةأ فقد  امت بزحزحة الن
إحػلؿ لػعرية النسػؽ المفتػوح –اللكؿ اللعري بنيًة وتعبيرًاأ مما نتك عف ىػذه االزاحػة 

 عمث مستويات متعددة مف الداللة محؿ لعرية النسؽ المغمؽ عمث ذاتو .
وكسػػرت إف الميػػزة التػػي تنفػػرد بيػػا ) خاتمػػة الحذػػور( تكمػػف فػػي انيػػا ردمػػت الفجػػوات 

القيػػػود وىلػػػمت الطػػػر والقػػػوانيف بػػػيف تقنيػػػة التفعيمػػػة ونظػػػاـ اللػػػطريفأ وكتابػػػة النثػػػرأ 
لدرجػػػة بػػػدت وك نيػػػا نػػػص مػػػا فػػػوؽ القصػػػيدة أو مػػػا وراء ) نثػػػر القصػػػيدة (أ أي نػػػص 
مركب مف  وانيف عمؿ جديدة ليس ليا صمة بالساليب أو اللكاؿ القديمةأ ولكف ىذا 

تقر عنػد حػدود معينػة مػف اللػكؿ اللػعري أو الػوزف النص محكـو بفوذث مدمئرة اليسػ
 االلعريأ بؿ ويتداخؿ اللكؿ مع الوزف بصي  متقاطعة نافية بعذيا لبعض .

وال تخمػو ىػذه القػوانيف مػف المعبػة اللػعريةأ غيػػر انيػا لعبػة  اأمػة عمػث إمكانيػة الكتابػػة 
 اللعرية الجديدة بالبحور المركبة بلكؿ جديدأ وباللكؿ اآلتي :

 
 تنويعات البسيط : مف •

أجػػػراس الوذػػػوح/ الرؤيػػػا/ صػػػيؼ/ العطػػػش/ إسػػػتدراؾ/ طمميئػػػة/ آخػػػر النبػػػاء/  -
 اللبح .

 مف تنويعات المديد: •
 تمؾ أمطاري وذا غر ي/ المأذنة/ النحؿ . -

 مف تنوعات الوافر: •
 مدينة -

ولكػػػف ىػػػذا اليعنػػػي اف خاصػػػية )المركػػػب( في)خاتمػػػة الحذػػػور( ناتجػػػة عػػػف البحػػػور 
ف ) البحػػور المركبػػة( أذػػافت الػػث مػػا أنتجتػػو ىػػذه اللػػعرية مػػف معنػػث المركبػػةأ بػػؿ ل
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تذػػاعيؼ جديػػدة ليػػذا المركػػبأ لف المركػػب مػػف ىػػذه الخاصػػية يتمثػػؿ فػػي   –مركػػب
الث ريػة مػف جيػة  –الغناأيػة مػف جيػةأ وسػيادة البنيػة الخطابيػة  –سيادة البنية الدرامية 

 ثانية .
ثأ ويتمػدد السػياؽ حتػث تختػؿ  ػيـ المركػز في ىذا المركػب تتنػوع الحػدةأ ويتعػدد المعنػ

 في النصأ مما تتوالد الصورأ وتتناسؿ العناصر االسموبية بػ :
 …االلتقاؽ/ الجناس/ الطباؽ/ التورية/ الترادؼ/

لقػػد كانػػت خاتمػػة الحذػػور بحاجػػة الػػث نظػػاـ لػػعري صػػاـر لتنظػػيـ مسػػتويات الحركػػةأ 
ات الداللةأ ليػذا أفذػت ىػذه وعل ات االيقاعأ وترتيب عناصر اللكؿأ وذبط موجي

المدونة بتحديث الوزف اللعري الػث نػص لػعري ىيلمػي ال ػواـ لػوأ ممػا أذػاع متعػة 
 اإلنجاز بكناأية الرغبة في تجاوز الساأد اللعري .

و  راأي مذيؿ بتو يع اللاعر:  تبتدىء ) خاتمة الحذور( بموجئ
 مدينتي -
 أنت كؿ المدف    
 منذ اف وط ت صدري خيوؿ    
 الظييرة فيؾ    
 ومنذ اف رحمت عمث ظم  وغربة    

 (7) لاعر الظؿ لو ( )               
إذف المدينة بكؿ ما تنطوي عميو مف ) نسؽ عقيدي( تلكؿ مركز مدار لػعرية الػنص 

: 
  بؿ إلؼ وستيف عاـ -
 مدحت المدينة حيف رثيت    

 الحماـ 
 رثيت المدينة حيف مدحت    
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 (8الحماـ) 
 و اللاىد والراويأ ولكنو يتماىث مع اللييد أو اللاىد المختار:أمئا اللاعر في

 أيف إبتدأت لنتيي؟ أيف إنتييت لبتدىء؟ -
 ليس معجزة رحيمؾ -
 عف حذوري في غيابؾ    
 فرأيت أكثر مما رأيت -
 (9ورويت أكثر مما رأيت)    

بػيف  إذف ىناؾ لييدأ واللييد مركز مدار اللاىدأ واللاىد لاعر راأي أو راوي متماه
 الليد واللاىدأ وىـ يلكموف استراتيجيات نصية :

 دماء ىذا الخذر البدي فينا إذ يدور -
 يدور كي يمد المواكب في خطاه الساأرة    
 (12فمتكسروا عني حصار الداأرة)    

"ىػػو " والػػ " نحػػف "  بالػػػ " الحذػػور بالغيػابأ واالنػػا بالػػ بيػذه الثيمػػة التػي يتقػػاطع فييػا 
ؼ عػػلوي كػػاظـ كلػػيش عمػػث ىػػذه المتواليػػة بايقاعػػات متباينػػةأ أي ثمػػة يعػػز  –أنػػتـ " 

متواليػػػة واحػػػدة لمسػػػتويات متعػػػددة مػػػف الػػػوزف اللػػػعريأ وعل ػػػات متعػػػددة مػػػف اللػػػكؿ 
 اللعري.

وعمػث الػرغـ ممػا ليػذه المتواليػػة مػف ثيمػة واحػدةأ وماليػػذا الػوزف/ اللػكؿ اللػعري مػػف  
عأ فقػػد أحػػدثت ) خاتمػػة الحذػػور( عمميػػة مسػػتويات متعػػددة مػػف الحركػػة والتػػوتر والتنػػو 

إنقلبيػػة فػػي السػػاأد اللػػعريأ غيػػر اف ىػػذا االنقػػلب فػػي العمميػػة لػػـ يخػػرج عػػف إطػػار 
الفوذػػػث المػػػدمرة أ لنيػػػا مدفوعػػػة بجنػػػوف المغػػػةأ وعنػػػؼ الحركػػػةأ ومجػػػرى الللػػػعور 
 اللعري السياؿأ حتث ىيمنت سمطة ىذه المتوالية عمث تجربة اللاعرأ وبيذا اإلنفعاؿ

إنقػػاد اللػػاعر ليػػذه السػػمطة حتػػث و ػػع فػػي وىػػـ التكػػرار اللػػعري –الػػذي ينقصػػو التفعيػػؿ
 المعاد. 
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اليقتفػي أثػر) خاتمػة  –وعمث الرغـ مػف اف ) الػركض وراء لػيء وا ػؼ( لعمػي االمػارة 
الحذػػور( فػػي تيجػػيف اللػػكؿ اللػػعري مػػف خػػلؿ زحزحػػة الػػوزف اللػػعريأ فانػػو يقػػـو 

أ وكػػ ف ىػػذا النظػػاـ عبػػارة عػػف رد فعػػؿ بتوزيػع عناصػػر اللػػكؿ وفػػؽ نظػػاـ وز  نػػي صػاـر
أ فقػػد  لػعري عمػث الفوذػث المػػدمرة فػي ) خاتمػة الحذػور( أ ولنػػو نظػاـ وزنػي صػاـر

 أفذث الث نوع مف التقنية أو التكنيؾ اللعري .
( يتػػػ لؼ مػػػف ثمانيػػػة مقػػػاطع مر مػػػةأ وينفصػػػؿ المقطػػػع 11فاللػػػكؿ فػػػي نػػػص )اإلرث()

( يبتدىء بنظػاـ اللػطريف بعػد 0ة(أ فالمقطع ر ـ )التاسع غير المر ـ بعلمات ) نجمي
( ينتيػػي بنظػػاـ اللػػطريفأ 3الجممػػة الولػػثأ ثػػـ ينتيػػي بنظػػاـ اللػػطريفأ والمقطػػع ر ػػـ)

بتػدأ مقطػع ر ػـ )4و د أدخؿ نظاـ اللطريف فػي مػو عيف بػيف ثنايػا مقطػع ر ػـ ) ( 6( وا 
نتيػػث مقطػػع ر 7و) نتيػػث بنظػػاـ اللػػطريف أيذػػًاأ وا  ( بنظػػاـ 8 ػػـ )( بنظػػاـ اللػػطريفأ وا 

 اللطريف.
تقنيػػة  اأمػػة عمػػث  –إف اإلبتػػداء مػػف حيػػث اإلنتيػػاء بنظػػاـ اللػػطريف –ومػػا يعنينػػا ىنػػا 

  ولبة اللكؿ بصيغة لعرية .
      وعمػػث الػػرغـ مػػف إمكانيػػة اسػػتثمار) اإلحالػػة( الػػث أوؿ بيػػت مػػف معمقػػة امػػرىء القػػيس

( فقػد  ػاـ 10لؿ( )( الموسػـو بػػ )الذػحؾ عمػث الطػ5) بالمعكوس( في مقطػع ر ػـ )
 بتوزيع وحدات البيات الثلثة في البداية والوسط وما  بؿ النياية . 

( إتجيػػػت آليػػػة االلػػػتغاؿ عمػػػث كيفيػػػة اإلسػػػتفادة مػػػف 13وفػػػي ) مػػػواالت خمسػػػميؿ( )
)الجناس المفظي( أو) الملترؾ المفظي( غيػر اف الجنػاس المفظػي لػـ يعػد لػو أيػة  يمػة 

معاصرأ ليذا تنظر ىػذه المقاربػة الػث ىػذه التجربػة فػي مركزية في التجريب اللعري ال
بوصفيا آلية إلػتغاؿ ولػيس بوصػفيا عمميػة إكتلػاؼأ لف تحػديث )اللػعري(  –اللكؿ

بالصػػي  التػػي إنػػدرج فييػػا الػػوزف واللػػكؿ ال يغيػػر مػػف المنطػػؽ الػػداخمي لمعيػػار لػػعرية 
الئ فما أثر معنث اللعرية في تقنية ىذا التحديث   ؟النص اللعريأ وا 
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ولكف ىذا اليعني اف ) الركض وراء ليء وا ؼ (  د أ فؿ النسؽ المندرج فػي تحػديث 
نمػا نػراه ينفػتح عمػث مسػتويات متعػددة مػف بلغيػة التعبيػر اإلبلغػي  الفؽ اللػعريأ وا 
في التلبيو واالستعارةأ ليذا توجو ىذه المقاربة عناية القارىء الػث أىػـ ظػاىرة اسػموبية 

ا ؼ(.. تمؾ ىػي ) الحػذؼ وتقػدير المحػذوؼ( سػواء أكانػت في ) الركض وراء ليء و 
 جوازًا أو وجوبًاأ وكذلؾ االستغراؽ الذاتي في االسـ المذاؼ ) ينظر نص: اإلرث (. 
ويتو ػػؼ )الػػركض وراء لػػيء وا ػػؼ( فػػي )أمػػاكف فارغػػة( حيػػث تبػػدأ بػػػ ) مقدمػػة( ىػػي 

و  راأي :  بمثابة موجه
 ما أوحش ىذه الماكف¬ 
 انيا فارغة    
 (14إالئ مف كؿ ليء!)    

بيذه المفار ة / المنابية اللػعريةأ تمتمػثء المػاكف الفارغػة بلػعرية المعنػث أو يمتمػثء 
معنػػػث اللػػػعرية بالمػػػاكف الفارغػػػةأ حتػػػث يتزحػػػزح الػػػوزف اللػػػعري بالنسػػػبة الػػػث معيػػػار 
اللعريةأ وينزاح معو اللكؿ الث داللة  د تصؿ الث مستوى كممة واحدة أو كممتػيف أو 

 ممة مستقمة بنفسياأ كالمقاطع المعمئمة  بالحروؼ اآلتية :ج
 ب -
 تراب    
 جػ -
 أصابع مبتورة    
 تتيـ والتلير    
 د -

 (15الحرب:  ناع)     
إف للػػكؿ الكممػػة الواحػػدة داللػػةأ وخاصػػة اف )الكممػػة اللػػعرية التغيئػػر محتػػوى المعنػػثأ 

نما تغير لكموأ انيا َتْعبر مف الحياد الث التكثيؼ() ) ليذا تنزع نصػوص )أمػاكف 16وا 
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الث تكثيؼ معنث اللعريةأ لف لعرية القصيدة …( فارغة/ توالد/ لييد/ نحت/ خوذة/
 تكمف في معنث تكثيؼ ىذه اللعرية. 

أمئا) ال أعد اليروب خيواًل( لبساـ صالح ميديأ فإف ىذه المقاربة توجو إنتباه القػارىء 
اللػطريفأ وعمػث الػرغـ مػف اف معػدئؿ الػث كيفيػة الكتابػة بحساسػية جديػدة ذػمف نظػاـ 

تػػػردد ىػػػذه الحساسػػػية اليخػػػرج عػػػف إطػػػار بذػػػعة أسػػػطر محػػػدودةأ فػػػإف ىػػػذه السػػػطر 
تتذػمف إمكانيػة الخػروج باللػعري المػوزوف الػث مطمػؽ اللػعريأ وكػ ف الػوزف اللػػعري 

 اليحد مف إنطلؽ الرؤية أو يذيؽ بحقؿ ىذه الرؤية .
و ف كاف) الركض وراء ليء وا ؼ(  د وجئ القارىء نحو فانتازيا ىذه الحركة أ ثـ  يد  وا 

ػو القػارىء ه الحركة بيف نظاـ اللػطريفأ فػإف لكؿ ىذ ) ال أعػد اليػروب خيػواًل(  ػد وجئ
نحو فانتازيا ىذه الحركة بالذاتأ ولكنػو أطمػؽ لػكؿ ىػذه الحركػة بػيف نظػاـ اللػطريفأ 

لحذػػػور( فػػػي ) خاتمػػػة اىػػػذه الطػػػر التػػػي  امػػػت بيػػػاوالفػػػرؽ بينيمػػػا ىػػػو كيفيػػػة تيلػػػيـ 
 دورانيا اللعري المركب .

 ماذا يعني إذف أف يكتب اللاعر بحساسية جديدة ذمف نظاـ اللطريف؟ 
 (17بينما يبصر النجـو جنودًا   و ميلئ مف الذياء خيوال)    

إف ىذه المقاربة تلحػظ اف تلػكيًل جديػدًا فػي  ػوؿ اللػعر يلػمؿ حتػث وحػده التفعيمػةأ 
أخػرىأ وخاصػة اف آليػة االلػتغاؿ فػي ىػذا البيػت تتجػو نحػو وىذا ما سنراه في مقاربة 

زحزحة عل ات البنية برمتياأ حتث تؤدي الث تغيير عتبة االدراؾأ فتتذمف كؿ كممة 
معنث كممة أخرىأ أي اف معيار لعرية المعنث تخترؽ نظاـ اللطريف أ بحيث تكسػر 

 السياؽ الم لوؼ بنسؽ غير م لوؼ . –سياسة المعنث
 أف ينزاح المعنث عند البحث عف اللعرية في النثر: ومف البداىة

 تناـ التماثيؿ وا فة -1
 (18ويس ليا الحمـ ىؿ اف أمطارىا ربحت ركذيا) -0
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في الجممة الولث سمو لػعري عمػث الػرغـ مػف إنحػراؼ المعنػثأ فيمػا يتلػظث المعنػث 
 في الجممة الثانية الث عل ات داللية حافة .

ر فييػا إف الكتابة اللعرية ذمف ن ظاـ اللػطريف أو وحػدة التفعيميػة بالصػي  التػي يتحػرئ
 النثري أو اللعري مف داخؿ النظـ  بيذه ) الحساسية الجديدة ( ممكنة. 

 إحياالت •
 .11/ ص1980بيروت/  –( لجرة القمر/ نازؾ الملأكة/ المقدمة/ دار العودة 1)
/  0لبنػػػػػاف/ ط –( نظريػػػػػة اللػػػػػكلنييف الػػػػػروس/ تػػػػػر: ابػػػػػراىيـ الخطيػػػػػب/ بيػػػػػروت 0)

 .38/ص1980
 .1993 –( خاتمة الحذور/ علوي كاظـ كليش/ دار اللؤوف الثقافية/ بغداد 3)
 1998مطبعػػة دار الكتػػب/  –( الػػركض وراء لػػيء وا ػػؼ/ عمػػي االمػػارة/ البصػػرة 4)

 .1998البصرة/  –اماكف فارغة/ عمي االمارة/ دار الكتب 
 .1999 –منلورات الرعة/ بغداد ( ال اعد اليروب خيواًل/ بساـ صالح ميدي/ 5)
 .009/ ص1990بيروت/  –( الصوفية واسوريالية/ ادونيس/ دار السا ي6)
 .5( خاتمة الحذور/ مرجع سابؽ/ ص7)
 .63أ 60( خاتمة الحذور/ مرجع سابؽ/ مف نص ))مراث ليست الرميا(( ص8)
 .42/ 36( خاتمة الحذو/مرجع سابؽ/ مف نص )التجميات( ص9)
 .44حذور/ مرجع سابؽ/ مف نص)التجميات( ص( خاتمة ال12)
 .5( الركض وراء ليء وا ؼ/ مرجع سابؽ/ ص11)
 .03( الركض وراء ليء وا ؼ/ مرجع سابؽ/ ص10)
 .40( الركض وراء ليء وا ؼ/ مرجع سابؽ/ ص13)
 .3( أماكف فارغة/ مرجع سابؽ/ ص14)
 .35( اماكف فارغة/ مرجع سابؽ/ مف نص ) تركات ( ص15)
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العميا..النظرية اللعرية/ جوف كويف/ تر: احمد درويش/ المجمػس االعمػث  ( المغة16)
 .145/ ص1995 –لمثقافة/ القاىرة 

 .33( الأعد اليروب خيواًل/ مرجع سابؽ/ مف نص )مصادفات ليمية( ص17)
 .7( الأعد اليروب خيواًل/ مرجع سابؽ/ مف نص)عاأمة التماثيؿ( ص18)
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 ريالنظام االشا
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ليسػت جديػدة مػف حيػث سػمة الفػرؽ والقيمػة  –كانت اإللارة وماتخفية العبػارة  إن     
اللعريةأ فإف إنحػراؼ المغػة نحػو ظػلؿ المعنػثأ وتذػميؿ طػرؽ الوصػوؿ الػث الداللػة 

رة مف عل ة الداؿ تمثؿ إنتقااًل جديدًا بااللا –بصيغة حذؼ أو تعويـ أو إرجاء المعنث
بالمػػدلوؿ الػػث عل ػػة الػػداؿ بمػػدلوؿ آخػػر أو تكتفػػي االلػػارة بػػذاتيا كػػداؿ بػػدوف مػػدلوؿأ 
وىكػػػذا تتحػػػرؾ المغػػػة الػػػث  ػػػوؿ الوا ػػػع بااللػػػارةأ لف المغػػػة لػػػعريًا ال يمكػػػف )أف تقػػػوؿ 

نما تقوؿ ماتتوىمو أو تتخيموأ أي انيا عميقًا تقوؿ ذاتيا( .)  (1الوا عأ وا 
كنظػاـ  –تسعث ىذه المقاربة الث بنينة النظػاـ االلػاري منظػورًا إليػو –ؽمف ىذا المنطم

نمػا يقػـو بتحريػؾ االلػارة الػث  داللي إيحاأيأ اليقػـو عمػث تمثيػؿ الوا ػع فػي االلػارةأ وا 
 ػػوؿ الوا ػػعأ وبيػػذا تنػػزع سياسػػة ىػػذا النظػػاـ الػػث نػػزع المعنػػث مػػف مبػػدأ المطابقػػة بػػيف 

 الداللة والوا ع . 
إختارت ىذه المقاربة عينات لعرية تتمثؿ النظاـ –والمعاينة النصيةولغرض الملحظة 

االلاري بحساسية جديدة في تلكيؿ المغػةأ ومػف أىػـ مفػردات سياسػة المعنػث اللػعري 
 في ىذا النظاـ :

لفافية االلارة/ تلػظي الداللػة/ أسػطرة الصػورة / تظميػؿ المعنػث/ تذػميؿ الطريػؽ فػي 
 الوصوؿ الث الداللة .

 
( تقـو سياسة المعنػث عمػث تظميػؿ المعنػث وتذػميمو 0  الموج( لفلح عدواف)في )تاري

بحساسػػية لػػعرية جديػػدةأ غيػػر اف ىػػذه الحساسػػية )بتعبيػػر خذػػير ميػػري الػػذي اختػػتـ 
 الكتاب( :         

)التكوف" ىذيانية النزعة " بؿ ىي في وا ع الحاؿ تجتمػع مػع إنحرافيػا الجمػالي بالصػره 
bond واال صػػاء( أ ا فػػي) التلػػويو ( و)الحػػذؼ( أو) الت جيػػؿ والنبػػذ داخميػػة تػػؤدي آليتيػػ

        )المػػػػادة( المنصػػػػيرة مبذولػػػػة أمامنػػػػا بإسػػػػراؼ فػػػػإف كيفيػػػػات )التلػػػػكيؿ( فػػػػإذا مػػػػا كانػػػػت 
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و) فاعميػػػات( الخػػػذ والتػػػرؾ واليػػػدـ والتػػػرميـ ىػػػي التػػػي تصػػػبح لػػػاغؿ اللػػػاعر وأممػػػو 
 (3ومعناه ( .)

ف كانػػت لػػاعرية فػػلح عػػدواف تقتصػػرع ( فمػػا نػػوع indicative –مث )المسػػتوى االلػػاري وا 
 وطبيعة االبلغ االلاري مف حيث لاعرية المغة وأسطرة الصورة ؟

 بػػػؿ اإلجابػػػة. تقتصػػػر لػػػاعرية ) تػػػاري  المػػػوج ( عمػػػث كيفيػػػة أنسػػػنة االلػػػياء بااللػػػارة 
 االنسانية أو زحزحة كينونة االنساف بالغرابة الملي ة :

 –وحيدًا  –يجمس الكرسي 
 يعقؼ ركبتيو    
 (4ويناـ)    
 أ ؼ مستوحلاً  

 كمعمود..     
 فينزلؽ المارة     
 نحو الجوانب     
 ويجؼ الرصيؼ     
 وراأي     
 (5مف الخطوات)     

تػػػوحي بػػػو االلػػػارة بمعنػػػث متخيئػػػؿ غيػػػر مبالػػػرأ وتفيػػػد  –إف ماتخفيػػػو العبػػػارة الولػػػث 
 كينونة أـ ترابط ؟ بمعناىا المذمر معنث آخرأ ولكف ىذه االلارة : 

إف كػػػاف ) الكرسػػػي (  ػػػد ت نسػػػف بكينونػػػة اناسػػػية فػػػي العبػػػارة الولػػػثأ فػػػإف االلػػػارة  ػػػد 
زحزحت ىذه الكينونة بالغرابة في العبػارة الثانيػةأ حتػث صػار الملػبَّو غيػر الملػبَّو بػوأ 

 ليذا فااللارة في العبارتيف توحي بما تخفيو سياسة المعنث مف لفافية االلارة.
عند كسر سػياؽ المطابقػة بػيف مػا تػوحي بػو االلػارةأ ومػا ينػتك عنيػا مػف داللػةأ ولكف 

 تنتقؿ االلارة مف كونيا كينونة بيف داؿ ومدلوؿ الث ترابط بيف داؿ ومدلوؿ آخر. 
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اف ىػػذه المقاربػػة التعنػػث بسياسػػة  –ومػػف أىػػـ االجػػراءات اللحقػػة لفيػػـ النظػػاـ االلػػاري
 المعنث اللعري ىي :المعنث اللعري بحد ذاتوأ لف غاية 

كيفيػػة تحريػػؾ سياسػػة المسػػتور بالعبػػارة لقػػوؿ الوا ػػع دوف أف تتمظيػػر بػػو االلػػارة أ إذًا 
االلػػػارة  ػػػادرة عمػػػث تظميػػػؿ المعنػػػثأ وبالتػػػالي تذػػػميمو بقصػػػد إلػػػاري لتلػػػتيت طػػػرؽ 

( ولنو نص ينتمي الػث 6الوصوؿ الث الداللةأ كما ىو حاؿ ) الخارجوف عمث ظميـ()
)تاري  الموج( فقد تميئز بدرجة عالية مف الحساسية االلارية فػي تظميػؿ مرحمة الحقة لػ

 المعنثأ وتذميؿ طرؽ الوصوؿ إليو : 
 عمث الرجح 

 كنا ثلثة..     
 –طويل  –و ؼ اليواء بيف أعيننا  

 وحدثنا    
 أماـ عفويتي تمحث سيماؤكـ!!    
 وبيف أصابعي ما فتأتـ أ    

 الث اآلف  
 تمتبسوف!!  
 كؿ مف رآكـ     
 تصوئركـ بدعة...    
 وانكـ رغـ كؿ القناديؿ    

 لستـ بثلثة  
 بؿ اثنافأ ثالثيـ غيثيـ     
 أو ثلثةأ بذات العويؿ     
 يحتر وف   
     ......... 
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     ......... 
 ما  ولؾ     
 أكانوا ثلثة..     
 أـ اثنيفأ الث نجمييما ربطا     
 طوعو.. وثالثا خرج عمث     
 نما بل ظمو..   
 وىـ عمث ما يكونوف عميو     
 حتث النياية   
 محض ظنوف        

إف إنييػار لػػفافية االلػػارة فػػي ىػػذا الػػنص غيػػر نػػاجـ عػػف االغمػػاض المقصػػود بمطافػػة 
نمػػا نػػاتك عػػف تكثيػػؼ النظػػاـ االلػػاري وتبديػػده فػػي آف واحػػدأ بحيػػث تفذػػح  المعنػػثأ وا 

وتخفي العبارة ما تفصح عنو االلارةأ وتمؾ باعتقادي سياسة االلارة ما تخفبو العبارةأ 
 جديدة في إ امة تعالؽ جدالي بيف البناء واليدـ في النظاـ االلاري :

 كنا ثلثة ػػػػػػػػ لستـ بثلثة
 بؿ اثناف ػػػػػػػػ ثالثيـ غيثيـ
 أكانوا ثلثة ػػػػػػػ أـ أثنيف

 وثالثا ػػػػػػػػػ نما بظمو
 نوف عميووىـ عمث ما يكو     
 ػػػػػػػػػػػػ    

 محض ظنوف               
 

( تتصػؿ االلػارة بػالمعنثأ 7وفي ) ما تسا ط بؿ أولؾ لملػمس ( لماجػد حػاكـ موجػد)
وينفصػػؿ المعنػػث عػػف االلػػارةأ أي اف المجػػاز لػػيس لػػو مرجعيػػة فػػي المغػػةأ ولكػػف لػػو 



 015 

تعػػػالؽ( عل ػػػات دالليػػػة )تقابػػػؿ/ تػػػرادؼ/ تذػػػمف( وىػػػي عل ػػػات ) تعػػػارض/ تعػػػادؿ/ 
 وليست عل ات بيف التعابير والمعاني:

 (8الصمت ييروؿ كي يمـ الصابع عف لرفة السأمة) 
 (9عـ/ اليتساءلوف) 

مػػف سػػورة النبػػ  ( ولكػػف بصػػيغة ) خػػرؽ  1-ىنػػا تقػػود االلػػارة بتظميػػؿ المعنػػث بػػػ) آيػػة 
حتػػث المقػػدس( إلبطػػاؿ المعنػػث بػػػ )ال( أ ثػػـ تقػػـو بتذػػميؿ الطريػػؽ فػػي الوصػػوؿ إليػػوأ 

تمتبس االلارة بذاتياأ لنيا التحيؿ الث المعنث الذي تلػير إليػوأ بػؿ تلػير الػث معنػث 
 آخر:
 وىذه الدمعة 
 مف دىلة الذحؾ المنفمت مف جلليـ   
 (12بدأت)   

 ويقـو النظاـ االلاري عمث عل ات االلتقاؽ والتقابؿ والترادؼ والتعارض والتعادؿ :
نير بنيره/ غيمة وخيمة/ غػراب وغػراب/ وحلػة ووحلػة/ ) الغروب غرابة/ لـ يبممني ال

رأيػػػت الػػػرؤى/ رايػػػة لمريػػػاء/ عمػػػث كػػػؿ بػػػاب بابيػػػا/ احتػػػراؽ واحتػػػراؽ/ أرذػػػي البسػػػوس 
نمػا يػدفع بيػا الػث  ب رذي/ مدى النراه/.. ( ولكنو ال يكتفي بيذه العل ػات الدالليػةأ وا 

 عل ات إحتمالية بتكريرالمحذوؼ) ليس المحذوؼ المكرر ( :
 …كررأ 

     (.……11) 
 ؟!…ىؿ… أكرر 
 (10؟)…أخيط الت سي مف المباىك/ ىؿ 

 و د ينغمؽ النسؽ االلاري عمث ذاتو :
 مف إذائ   
 (13يرش ىيبة السماء باللعاعأ لننعـ بالثقة؟)      
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 أو ينفتح النسؽ االلاري خارج ذاتو :
 (14أأرجي فتنة النافذة كي أ وؿ حدود المحيط؟) 

زاء نظػػػػاـ الػػػػاري تمتػػػػد فيػػػػو ظػػػػلؿ المعنػػػػث خػػػػارج المسػػػػاحة المعجميػػػػة إذف القػػػػارىء إ
نما تفذي  والقاموسيةأ غير اف ىذه الظلؿ التستدعي حذور المعنث بكثافة ظميةأ وا 

 الث تذميؿ المعنث بعل ات إحتمالية .
( و ) مػػاتبقث مػػف 15ويمكػػف أف نمحػػظ مسػػتوييف مػػف االلػػارة فػػي ) الغيمػػة المقفمػػة ()

أ ( لع16سػيرتو () مػػاد كػػاظـ العبيػػديأ فػػالوؿ إسػػتخدـ فيػػو النثػػر بسػػياؽ لػػعري منظػػـو
أي جمػػع بػػيف النثػػر كعنصػػر فوذػػوي خػػاـ واالنتظػػاـ الػػوزنيأ ثػػـ  ػػاـ بتلػػظية النظػػاـ 

 االلاري مف داخؿ النظـ :
 و فت وفي جعبتي ىامة وط تْ  

 خفت مف لغزه أف يباغتني     
 ىؿ ألير الث الرمؿ أف يستبيح خزاأنو     
 أـ أمد الرياح وراأي الث اللط     
 (17أسواره لـ تزؿ تر ب الغيمة الخابية)     

أمئا الثانيأ فقد إستخدـ فيو اللعر بسياؽ نثريأ ويقـو فيو النظاـ االلاري عمػث كيفيػة 
 تمثؿ االلارة لذاتيا في بناء عل ات داللية مستقمة بذاتيا :

 يحكث عف رجؿ 
 أبدؿ اليواء بمزوجة عانس    
 إغترؼ مف ظم  النار    

 مايحرؽ  يمولة القرى    
 يحكث عف أرض 

 تغزؿ مف نباىة الحرس حروؼ البسممة    
 تلوش بالبكاء أزيز االلارة الث مخدعيا    
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 يحكث عف  ـو تدف وا بفرح أ 
 (18يعصميـ مف إثـ يحمؿ ف سو )    
 

أ لف العبارة لػـ تيػدنا  بيذه المفار ةأ تكوف االلارة  د بمغت مستوى الصورة المؤسطرة
الػث االلػػارةأ ولكػػف االلػػارة أىػػدتنا الػػث معنػػث حػػاؼأ ليػػذا ) فااللػػارة المغويػػة  ػػادرة أف 

 ( 19تصبح إلارة لنفسيا عندما تتمكف مف بناء عل ات داللية مستقمة ( .)
و د تنحرؼ المغة بالنظاـ االلاري أكثرأ فيناؾ مستوى إلاري يتمثؿ في ) مااليقػاؿ ( 

اليتلػػكؿ( فػػي الصػػورة حتػػث يقػػاؿ أو يتلػػكؿ بتمظيػػر مجػػاور للػػيء اليمكػػف  أو )مػػا
نمػا تتنػا ض  رؤيتوأ غير اف االلارة التختمط بالليء أواالحساس المبالر بالصػورةأ وا 

 مع مبدأ المطابقة بيف الداللة والوا ع بصيغتي اليدـ والبناء.
( الػػث 02امػػرأة ()ولغػػرض معاينػػة موا ػػع اليػػدـ والبنػػاءأ البػػد مػػف إحالػػة نػػص) رجػػؿ و 

 المخطط اآلتي :
 رجػػؿ و إمػػراة                   

 
 رجؿ مف ماء                        امراة مف ماء   
 يغني                                 يغمي   
 وامرأة مف خلب                     ورجؿ مف خلب   
 تبكي                                 يترطب   
 وحيف تو ؼ الغناء                   و بؿ اف يكتمؿ التبخر   
 صار مف خلب                      صارت مف خلب   
 يبكي                                 يخذر   
 وىو يذمحؿ    وىي مف ماء  
 ليأاً             تغني  
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 فليأاً            …… 
               ************** 

 وامراة بكؿ انوثتيا   مح لرجؿ كافمل
 تتورد     تتللث

 …..  وعندما ا تربت ساعة الحب
 امرأة و                               ......                                 
 …………………يتذكراف ………………..  

 يقػػػـو النظػػػاـ االلػػػاري ىنػػػا عمػػػث سياسػػػة نػػػزع المعنػػػث وتوكيػػػده بصػػػيغتي اليػػػدـ والبنػػػاء
 االلاريأ وطبقًا ليذا المخطط نلحظ ما ي تي :

 في التذاد : تستدعي الكممة نظيرىا المذاد •
في نفي الداللة : إنعطاؼ تعبيريأ وخاصػة )إف صػورة القمػب ليسػت إالئ واحػدة  •

 (01مف أنماط االنعطاؼ ()
 وفي التذمف: تتذمف الكممة معنث آخر أو تلتمؿ عمييا . •

نػػػث اللػػػعري تبعػػػا لطبيعػػػة االلػػػارة المتػػػرددة أ أي )إف عتبػػػة ليػػػذا تتغيػػػر سياسػػػة المع
االدراؾ تتغيػػر تبعػػًا لطبيعػػة الكممػػة المتػػرددةأ فتػػردد كممػػة اسػػندت ليػػا فقػػط عػػف طريػػؽ 

 (00تكرارىا( .)
إذف لغة االلارة التسعث الث بموغ معنث الكممةأ ولكنيا تسعث الث بمػوغ معنػث اللػيء 

تسػتدعي االلػارة عػدة إحتمػاالت  –فافية االلػارةالملار اليوأ ولكف فػي حالػة إنييػار لػ
( 03دالليػػػة أو دالالت إحتماليػػػة أ فػػػػ ) الخػػػوذة( فػػػي نػػػص )ال( لسػػػمماف داود محمػػػد)

نمػػا تتعػػدَّ المسػػتويات االلػػارية بصػػيغة  التكتفػػي بااللػػارة الػػث ذاتيػػا بداللػػة مسػػتقمةأ وا 
 التلظي الدالليأ حتث يتخذ فييا اللكؿ ) حكمًا ( داللة التلظي :

 لقد سقطت خوذتي 
نيمرت ىكذا  يامة النليك :  وا 
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 أواًل : السدى طمقة عانقت غيمتي
 ثانيػًا: بركة مف دمي أزىرت في الخراب
 ثالثػًا: نجمة في الرحث اسميا ميجتي
 رابعػًا: ساطع ظميا والدجث مف ذباب

 خامسًا: المدى لـ يكف كافيا لميوى
 (04سادسًا: اليوى كمو ذرة مف تراب)

نما يتلػكؿ بقصػد إلػاري فػي سياسػة المعنػث إف الل كؿ ىنا ليس ذا داللة إعتباطيةأ وا 
 اللعريأ إذ يجمع بيف نظاـ االلارة وتلظيات االلارة في ىذا النظاـ .

ػػػو عنايػػػة القػػػارىء الػػػث أف مػػػف أىػػػـ سػػػمات تلػػػظيات النظػػػاـ   ولكػػػف ىػػػذه المقاربػػػة توجئ
فػإف كانػت )غيػـو أرذػية(  االلاري تمثمػت فػي )غيػـو أرذػية( و) علمتػي الفار ػة (؛

 ػػػد أرذػػػنت )التلػػػظي( بداللػػػة حافػػػة بتفجيراللػػػكؿ اللػػػعري بوصػػػفو بنيػػػة دالػػػة عمػػػث 
تلػػظيات الحػػربأ فػػإف) علمتػػي الفار ػػة(  ػػد أرذػػنت) التلػػظي( بداللػػة حافػػة أيذػػًا 

)الراسب التحتاني( لتلظيات الحرب اللعري بوصفو بنية دالة عمث بتفجير المذموف 
 في النظاـ االلاري .

ذا ما إكتسب المعنث )حذورًا ظميًا() ( فإف النظاـ االلاري يتمدد خػارج المسػاحة 05وا 
)ىػػػػػػؿ يكفػػػػػػي إعتػػػػػػذارًا( لعبػػػػػػد السػػػػػػادة فػػػػػػالمعنث فػػػػػػي ىػػػػػػذه العبػػػػػػارة مػػػػػػف نص النصػػػػػػيةأ
 (  اأـ فعميًاأ ولكف بدوف دليؿ  اأـ عميو :06البصري)

 أجسادنا محض إفتراء 
 اننا ثياب     
 تصافح الرصفة     
بذمير المتكمميف المنكفأيف عمػث أنفسػيـأ ويت كػد ىػذا اإلنكفػاء  –جساد تقترف ىنا فال

بتوكيػػد ذػػمير المتكممػػيف الثػػانيأ وبمػػا اف االلػػارة دفعػػت بػػالمعنث الػػث منطقػػة الظػػؿأ 
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فالمعنث يتمدئد كمما إكتسب) حذورًا كميًا ( في العبارةأ أي كمما إنزاح الث معنث آخػر 
 اليلبيو .

(مػػف حيػػث ينغمػػؽ 07اللػػاري فػػي نػػص )رأػػة واحػػدة( لعمػػي خصػػباؾ)وينفػػتح النظػػاـ ا
 اللعري في العبارة :                                                                 

 المحنة إني أليث وراء المحنة      
 أليث برأة واحدة

 والفذاء ذيؽ مثؿ عمبة
 والنيار ألباح تبيع اليواء
( عمث نظاـ المحذوؼ مف االلارة الػذي 08لحيدر الفيحاف) ويلتغؿ نص)آخيناه ليذا(

 تخفيو العبارة :
 آخيناه ليذا : 

 ولمحنة تتمقؼ اللوارع في مدة القوؿ     
) ليػػذا( لػػيس اسػػمًا  قػػدير لمحػػذوؼ فػػي )آخينػػاه (أ فػػإفعمػػث الػػرغـ مػػف وجػػود حػػذؼ وت

نما )ليذا( إلارة تخفييا العبارة دوف التصريح  بياأ وبذا تذمر العبارة مجردًا إللارةأ وا 
مػػػا تفصػػػح بػػػو االلػػػارة  مػػػف إمكانيػػػة  ػػػوؿ مػػػا ال يقػػػاؿأ وعمػػػث الػػػرغـ مػػػف العطػػػؼ  -

والتابعيػػة فػػػي الجممػػة التاليػػػة ليػػاأ فػػػإف االلػػػارة تبقػػث دالػػػة عمػػث ذاتيػػػاأ أي بمعنػػػث اف 
 لعرية االلارة تكتفي بالداؿ مف دوف مدلوؿ ليا :

 آخيناه 
 لتحرير االلادة بالموت    
 لفسح المراد مف مليمة االذاحيو     
 وتجفيؼ ابراىيـ في آصرة الخطث    

نمػػػػا تنفػػػػتح عمػػػػث  ولكػػػػف عنػػػػد حػػػػذؼ )ليػػػػذا( مػػػػف )آخينػػػػاه( التكتفػػػػي الجممػػػػة بالػػػػداؿأ وا 
 مستويات أخرى مف المدلوالت المحذوفة أو المذمرة :
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 …لتحريـ 
 …ولفسح 
 …وتجفيؼ 

مػف حيػث االلػارة مػف جيػةأ وتنغمػؽ إف سياسة المعنث تنفػتح بالػداؿ  –وما يعنينا ىنا 
 بالمدلوؿ مف حيث تنفتح العبارة مف جية  أخرى .

تػػرى اف تلػػكيًل إلػػاريًا جديػػدًا بػػدأ يلحػػظ فػػي الكتابػػة اللػػعرية مػػف  –إف ىػػذه المقاربػػة 
 أىـ سماتو :

اإلنحػراؼ والتلػويو والتظميػؿ واللػفافية والتذػػميؿ فػي الوصػوؿ الػث المعنػثأ والتلػػظي 
 سياسة المعنث اللعري . بقصد إلاري في

 إحيياالت •
 01/ ص1995/ 1بيروت/ ط –( سياسة اللعر/ أدونيس/ دار اآلداب1)
 .1998 –( تاري  الموج/ فلح عدواف/ النالر المكتبي لمطباعة/ بغداد 0)
( تػػػػاري  المػػػػوج/ مرجػػػػع سػػػػابؽ/ المقدمػػػػة )الحساسػػػػية واالنحػػػػراؼ( خذػػػػير ميػػػػري/ 3)

 .98ص
 .11بؽ/ ص( تاري  الموج/ مرجع سا4)
 .05( تاري  الموج/ مرجع سابؽ/ ص5)
( 01( الخػػػػػػػػارجوف عمػػػػػػػػث ظميػػػػػػػػـ/ نػػػػػػػػص: فػػػػػػػػلح عػػػػػػػػدواف/ مجمػػػػػػػػة أسػػػػػػػػفار/ ع )6)

 .63/ ص1999نيساف/
( مػػػا تسػػػا ط بػػػؿ أولػػػؾ لملػػػمس/ ماجػػػد حػػػاكـ موجػػػد/ سمسػػػمة ذػػػد الحصػػػار/ دار 7)

 .1999 –اللؤف الثقافية/ بغداد 
))والتػػراب الناسػػ  خيولػػو  ( مػػا تسػػا ط بػػؿ اولػػؾ لملػػمس/ مرجػػع سػػابؽ/ مػػف نػػص8)

 . 15لمخيرزاف.. تنيب الطريؽ(( ص 
 . 32/33( ما تسا ط بؿ اولؾ لملمس/ مرجع سابؽ/ مف نص ) عـ ( ص9)
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( مػػا تسػػا ط بػػؿ أولػػؾ لملػػمس/ مرجػػع سػػابؽ/ مػػف نػػص )التػػراب الناسػػ  خيولػػو 12)
 19لمخيرزاف( ص

ي وا ػػػوؿ ) ميثولوجيػػػالملػػػمس/ مرجػػػع سػػػابؽ/ مػػف نػػػص  ( مػػا تسػػػا ط بػػػؿ اولػػؾ11) 
 . 07واسكت( ص

 ( ما تسا ط بؿ أولؾ لملمس/ مرجع سابؽ/ النص نفسو/ الصفحة نفسيا.10)
( سػػابؽ/ مػػػف نػػػص ) مػػػاذا يحيػػػؾ الغبػػػار ( مػػا تسػػػا ط بػػػؿ أولػػػؾ لملػػػمس/ مرجػػػع13)

 . 00ص
 ( ما تسا ط بؿ أولؾ لملمس/ مرجع سابؽ/ النص نفسو/ الصفحة نفسيا.14)
 .1998بيدي/مكتب المستقبؿ لمحاسبات/ كربلء/ ( الغيمة المقفمة/عماد كاظـ الع15)
( مػػػػاتبقث مػػػػف سػػػػيرتو/ مػػػػف نصػػػػوص ميرجػػػػاف المربػػػػد اللػػػػعري الخػػػػامس علػػػػر/ 16)

1999. 
 . 8( الغيمة المقفمة/ مرجع سابؽ/ ص17)
 ( ماتبقث مف سيرتو/ مرجع سابؽ.18)
 ( الخطاب اللعري: حداثة السيمياء وتجاوز المعرفة/ د. عبد الوىػاب تػرو/ مجمػة19)

 .6/ ص1999أيموؿ/  –( آب7كتابات معاصرة/ ع )
( صاعد نحوي/ عماد كاظـ العبيدي/ سمسمة ذد الحصار/ دار اللؤوف الثقافية/ 02)

 . 02/ ص1999 –بغداد 
( المغة العميا.. النظرية اللعرية/ جوف كويف/ المجمس االعمث لمثقافة/ تػر: احمػد 01)

 13/ ص1995 –درويش/ القاىرة 
ميػػؿ االسػػموب/ ميكاأيػػؿ ريفػػايتر/ ترجمػػة وتقػػديـ وتعميقػػات: د. حميػػد ( معػػايير تح00)

/ 1993البيذػػػػػاء/  –سػػػػػاؿ/ دار النجػػػػػاح الجديػػػػػدة  –لحمػػػػػداني/ منلػػػػػورات ودراسػػػػػات
 .77ص
 .54/ ص1996 –( علمتي المفار ة/ سمماف داود محمد/ مطبعة زياد/ بغداد 03)
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 ( علمتي الفار ة/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا.04)
( 5ة الغيػػػاب فػػػي  صػػػيدة الحداثػػػة/ د. كمػػػاؿ ابػػػو ديػػػب/ مجمػػػة اال ػػػلـ/ ع )( لغػػػ05)

 .9/ ص1989آيار/
 .17/ ص1998عماف/ –( اللثء لنا/ عبد السادة البصري/دار أزمنة06)
 .1/10/1998( رأة واحدة/عمي خصباؾ/اخبار االدب / القاىرة/ بتاري  07)
 – 1999/62السنة الثانيػة/  (4أ 3( آخيناه ليذا/ حيدرالفيحاف/ مجمة االف/ ع )08)

61. 
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يعد ثمة نص خاؿ أو مجرد مف التناصأ حتث تحوؿ التناص مف ظاىرة الث  لم      
 ػػػػانوف مػػػػف  ػػػػوانيف عمػػػػؿ الكتابػػػػة الجديػػػػدةأ فالتنػػػػاص بنيػػػػة تتجمئػػػػث فػػػػي اال تػػػػراض أو 

فاعػؿ النصػي بصػيغة التػداخؿ أو التفاعػؿ أو التعػارض النصػي سػواء االستلؼ أو الت
أجػػاءت المناصصػػة بػػوعي أو بتػػداخؿ غيػػر واع مػػع نصػػوص أخػػرىأ ليػػذا فالتنػػاص 
عممية خرؽ بصيغة  مب المعنث الظاىر لمنص ال الكامف فيو أو نفيو بصػيغة متوازيػة 

 وداللة .معوأ بحيث تكوف ثيمة النص المرجعي ) مقموبة / متذادة ( معنث 
وعمػػث الػػرغـ مػػف اف التنػػاص الظػػاىر غيػػر التنػػاص البػػاطفأ فػػإف ىػػذيف النػػوعيف مػػف 
التناص ال يخرجاف عف إطار)التعالي النصي( بمصطمح جيراف جينيتأ أي ما يجعؿ 

( و ػػد ذػػمنو جينيػػت 1الػػنص) فػػي عل ػػة خفيػػة أو جدليػػة مػػع غيػػره مػػف النصػػوص()
 (0لمغوي( لنص في نص آخر.)مصطمح    ) التداخؿ النصي(أ أي )التواجد ا

ػػو ىػػذه المقاربػػة عنايػػة القػػارىء الػػث مسػػتوى افيػػومي آخػػر لمتنػػاصأ فقػػد إسػػتتبع  وتوجه
عػادة كتابػة الػنص الغاأػب عمػث وفػؽ  ػوانيف عمػؿ  الدكتور محمد بنيس عمميػة  ػراءة وا 
ثلثة أ ىي: االجترار واالمتصاص والحوارأ فاالجترار اليعػدو أف يكػوف إعػادة لكتابػة 

الغاأػػػب بصػػػيغة نمطيػػػة ميادنػػػةأ كػػػذلؾ )االمتصػػػاص ىػػػو  بػػػوؿ سػػػابؽ لمػػػنص  الػػػنص
الغاأب( وبالتالي )اليكوف النص الجديد إالئ استمرارًا لمنص الغاأػب وفػؽ  ػوانيف مغػايرة 

 (3ال تتعارض معوأ ولكنيا تتنا ض معو فقط ( .)
ر( فػإف وعمث الرغـ مف اف ) انوف االمتصاص مرحمة متقدمػة بالنسػبة لقػانوف اإلجتػرا 

فراغو مػف بنياتػو المثاليػة  )الحوار نقد لمنص الغاأب( كما )ىو تفجير لمنص الغاأبأ وا 
 (4والتيولوجية بصيغة عامة ( .)

ومع اف النصوص اللعرية التخرج عف إطار  وانيف: اإلجترار/ اإلمتصاص/ الحوارأ 
الثلثػةأ  فإف اللاعر المناصص لـ يكف في سابؽ تقديره االلتغاؿ عمث ىػذه  القػوانيف

سػػػػواء أكانػػػػت ىػػػػذه القػػػػوانيف سػػػػابقة أو الحقػػػػو لعممػػػػو اللػػػػعريأ ولكػػػػف يبقػػػػث اللػػػػاعر 
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الئ فمػا معنػث أف يناصػص اللػاعر  –المناصص معنيًا بكيفيػات التنصػيص اللػعريأ وا 
 بنية ميثولوجية غاأبة بدوف وعي للاغمو النصي .

و ىذه المقاربة إنتباه القارىء الث أىمية تعديؿ مفيـو  التناص اللػعري بمفيػـو كما توجئ
التطػػػريس اللػػػعريأ ذلػػػؾ لف التطػػػريس مػػػرادؼ لمتنػػػاص مػػػف جيػػػةأ كمػػػا انػػػو اإلرث 
البلغي لو مف جية ثانيةأ اذافة الث أف النصوص المقترحة ليذه المقاربة أ رب الث 

 التطريس منيا الث التناص مف حيث تكييؼ منطوؽ المناصصة اللعرية . 
" أبواب" فميحة حسػف فػي ( وبعض 5نباري)ب االإف نصوص)سماء سابعة( لحمد ليا

 ( تقـو بتطريس الكتابة اللعرية بحساسية جديدة .6) زيارة لمتحؼ الظؿ()
ىػػؿ يخبػػثء الػػنص تحتػػو نصػػًا آخػػر؟ أي بمعنػػث ىػػؿ ىػػو طػػرس  –وبفرذػػية ذػػمنية

لفاؼ إمئحت عنو الكتابة الولثأ وكتبت فو و كتابة جديدةأ وبالتالي ىؿ يمكف إعػادة 
لمقػػػروء مػػف الػػػنص القػػديـ مػػػف خػػلؿ الػػػنص الجديػػد عػػػف طريػػؽ ىػػػذه اللػػػفافية  كتابػػة ا

 المطرسنة ؟              
تقـو ىذه المقاربة بنقؿ استراتيجيتيا المفيومية الث مستوى جديػد  –مف خلؿ ىذا الفيـ

مف الكيفية التي َتكيئَؼ بيا التطريس عمػث  وفػؽ منطػوؽ إسػتثمار اإلحالػة بػالمعكوسأ 
 ىذه اإلحالة ؟ فما معكوس 

 في ) سماء سابعة ( ثلثة أنماط مف التطريس اللعري :
التطػػػريس القرآنػػػػي: وتنػػػدرج ذػػػػمف ىػػػذا الػػػػنمط نصػػػوص منيػػػػا )السػػػر/ الممػػػػؾ  •

 الذميؿ/ النازعات/ سماء سابعة ( .
 التطريس التوراتي: وتندرج ذمف ىذا النمط نصوص منيا )امرأة بحجـ الفردوس( . •
 تندرج ذمف ىذا النمط نصوص منيا ) النازعات( .التطريس التذميني: و  •

ػػػا اف يكػػػوف ظػػػاىرًا أو باطنػػػًاأ و) يتبنػػػيف( ىػػػذاف  –إف التطػػريس فػػػي ىػػػذه النصػػػوص إمئ
النوعاف مف التطػريس بإسػتخداـ االسػتعارةأ أي إلحػاؽ لػيء بلػيء آخػر مغػاير لػو أو 
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باطنػػو إزاحػة لػػيء بلػػيء آخػػر منػػا ض لػػوأ ليػػذا فػػالتطريس الظػػاىر  ػػد يكػػوف ظػػاىرًا ل
 في نص ) السر( :

 (7التقصص رؤياؾ عمث أحد فيكيدوا لؾ كيدًا ) 
 (8التقصص رؤياؾ عمث أحد ) 

 أو في نص ) امرأة بحجـ الفردوس ( :
 (9يا أبانا الذي في السموات العمي رحماؾ )  

ولكف التطريس الباطف اليكوف ظاىرًا لباطنوأ فاالستعارة تقػـو ىنػا بتحريػؼ المعنػث أو 
التكتفػي بإلحػاؽ لػيء بلػيء آخػرأ بػؿ تقػـو بحذفػو وتقػدير  –ةأ أي بمعنث آخػرالدالل

 محذوفو مجازًا أو وجوبًا كما ىو الحاؿ في نص ) سماء سابعة ( :
 
 (12وك ني في الذحث أعصر خمرًا في جرار) 
 

تقـو ىذه الجممة بتطريس اآلية الكريمة ) و اؿ أحدىما إني أراني أعصر خمرًا ( سورة 
أ وذلؾ بإلحاؽ ليء بليء آخرأ وتحريفو بالتلبيو والحذؼ واالذافة ) 06يوسؼ/اية

وكػػ ني/ الذػػحث/ جػػرار( ليػػذا يلػػير معكػػوس اإلحالػػة الػػث اللػػاعر المناصػػص ولػػيس 
 لغيره .

وكذلؾ في نص)الممؾ الذميؿ( إذ تنحرؼ اإلسػتعارة بػالمعنث نحػو معنػث آخػر مغػاير 
 لو :
 (11وكاف إذ ييش بالعصا عمث القوافي) 
 (10إف ىذي امرأتي حمالة الحطب  ) 
 

فالجممػػة الولػػث  اأمػػة عمػػث تطػػريس اآليػػة الكريمػػة: )  ػػاؿ ىػػي عصػػاي أتوكػػؤ عمييػػا 
أ فيمػا الجممػة الثانيػة 18وأىش بيا عمث غنمي ولي فييا مالرب أخرى( سورة طو / ايػة
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أ 4 اأمػػػػة عمػػػػث تطػػػػريس اآليػػػػة الكريمػػػػة : )وامرأتػػػػو حمالػػػػة الحطػػػػب( سػػػػورة المسػػػػد/آية
ولث إستبدلت ذمير المتكمـ مف اآلية بالغاأبأ وبالعكسأ إستبدلت الثانية الغاأػب فال

 بذمير المتكمـ .
 وىذا ماينطبؽ أيذًا عمث نص) النازعات( :

 (13يانار كوني الماء)  
 يانار كوني  
 (14بردًا عمي فقد أموت مف إلتعالي)    

 
يانػػار كػػوني بػػردًا وسػػلمًا عمػػث ولكػػف ىػػذه الجممػػة ال تكتفػػي بتطػػريس اآليػػة الكريمػػة :) 

نمػػا تقػػـو بإسػػتثمار المعنػػث القرآنػػي بسػػياؽ لػػعري  69إبػػراىيـ( سػػورة االنبيػػاء/ آيػػة أ وا 
 مغاير لو .

ػػػا التطػػػريس التذػػػمينيأ فالمناصصػػػة تلػػػتغؿ عمػػػث إمكانيػػػة مػػػزج ظػػػاىر التطػػػريس  أمئ
 بباطنو كما ىو الحاؿ في نص) النازعات(:  

 وكنت أراِؾ تبتسميف لي  وكاف لي ليؿ وخيؿ كاف لي  مبي 
 ) فوددت تقبيؿ السيوؼ لنيا        
 (15لمعت كبارؽ ثغرؾ المتبسئـ ( )        

إف ىذه الجممة تنبني عمث حوار ذمني مع نص) معمقة عنترة (  بؿ تذميف االلػارة 
نما يحاوره بصيغة  اللعرية الدالة عميياأ ولكف التطريس ىنا ال يمحو النص الغاأبأ وا 

 المتذمف منو .  تثبيت
ػػػػػػو  ف كنػػػػػا  ػػػػػد أرج نػػػػػػا االلػػػػػارة الػػػػػػث أف )سػػػػػماء سػػػػػػابعة( تبػػػػػدأ بمػػػػػػدخؿ  رآنػػػػػي موجَّ وا 

ػػػو يتذػػػمف الكيفيػػػة التػػػي تكيئػػػؼ بيػػػا التطػػػريس اللػػػعري 16لمقػػػارىء) ( فػػػإف ىػػػذا الموجه
بوصفو بنية لػعرية جديػدة ال تؤرذػف المقػدس فييػاأ بػؿ تسػتقي منػو داللتػة التعبيريػةأ 

 عيف مف الت ويؿ اللعري . لتدفع بيا الث مستوى م
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ػػػػا فػػػػي ) أبػػػػواب( فميحػػػػة حسػػػػفأ فػػػػإف الكتابػػػػة اللػػػػعرية فػػػػي ) زيػػػػارة لمتحػػػػؼ الظػػػػؿ(          أمئ
تكتفػػػي بتطػػػريس الكتابػػػة الولػػػث )الػػػنص الغاأػػػب( بكتابػػػة جديػػػدةأ بػػػؿ تقػػػـو بزحزحػػػة ال

المعنػػػث بػػػالمحروؼ والمحػػػذوؼ مػػػف العبػػػارةأ أي اف التطػػػريس اللػػػعري ينسػػػ  المعنػػػث 
 آف واحد : ويمسخو في

 ويس لونؾ عف الموجأ  ؿ منافعو ال يعرفيا إالئ  
 (18الغر ث)       

 نوح إستجمع أبناءه 
  اؿ: انب كـ الليء سيخمئد ولدي       
 يحميو الماء مف الغبراء       
 (17…)وال عاصـ إالئ        

أمػر ربػي  تستدعي الجممة الولث اآلية الكريمة : ) ويس لونؾ عف الروح  ؿ الروح مف
 58وما أوتيتـ مف العمـ إالئ  ميًل ( سورة االسراء/ آية/

إذف االسػػتعارة فػػي الجممػػة اللػػعرية تنسػػ  الكممػػات ) ويسػػ لونؾ عػػف /  ػػؿ( أ ثػػـ تقػػـو 
بتحريؼ العل ات السيا ية بعل ات إستبدالية أ فتنحرؼ المطابقة بيف الداللة والمرجع 

 بالمخالفة المعجمية والداللية .
) ونػػادى نػػوح ابنػػو اإلحالػػة مػػف اآليتػػيف الكػػريمتيف الجممػػة الثانيػػة عمػػث معكػػوس وتقػػـو

وكاف في معزؿ يابني اركب معنا والتكف مع الكافريف *  اؿ سالوي الث جبؿ يعصمني 
مف الماء  اؿ ال عاصػـ اليػـو مػف أمػر اا إالئ مػف رِحػـ وحػاؿ بينيمػا المػوج فكػاف مػف 

 . 34/ آية04المغر يف( سورة ىود/ آية 
ليذا ال تكتفي الجممة الثانية بتحريؼ العل ات السيا ية بالعل ات االستبداليةأ بؿ تقوـ 
بإسػػػػتثمار المحػػػػذوؼ المتمثػػػػؿ بػػػػالفراغ المنقػػػػوط أ وبيػػػػذا المحػػػػروؼ والمحػػػػذوؼ مػػػػف 

 االستعارة يدفع التطريس بالكتابة الث مستوى التلفيرأ أي تلفير المسكوت عنو .
 إحيياالت •
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الػػػنص/ جيػػػرار جينيػػػت/ تػػػر: عبػػػد الػػػرحمف ايػػػوب/ ملػػػروع النلػػػر  ( مػػػدخؿ لجػػػامع1)
الػػػػػػدار البيذػػػػػػاء/ د. ت/  –دار توبقػػػػػػاؿ  –الملػػػػػترؾ/ دار اللػػػػػػؤوف الثقافيػػػػػػة/ بغػػػػػػداد 

 . 92ص
 ( مدخؿ لجامع النص/ مرجع سابؽ.0)
/ 1( ظاىرة اللػعر المعاصػر فػي المغػرب/ مقاربػة بنيويػة تكوينيػة/ محمػد بنػيس/ ط3)

 .077/078/ ص1985
 ظاىرة اللعر المعاصر في المغرب/ مرجع سابؽ/ الصفحات نفسيا.( 4)
 –( سماء سابقة/ حمد لياب االنبػاري/ منلػورات اتحػاد االدبػاء فػي العػراؽ/ بغػداد 5)

1994. 
 .1999( نيساف/ 01( زيارة لمتحؼ الظؿ/ فميحة حسف/ مجمة أسفار/ ع )6)
 .01( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص7)
 سابؽ/ الصفحة نفسيا. ( سماء سابعة/ مرجع8)
 .7( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص9)
 .37( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص12)
 .04( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص11)
 .05( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص10)
 .07( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص13)
 ( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا.14)
 . 09( سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص 15)
 .5( ينظر: المدخؿ القرآني/ سماء سابعة/ مرجع سابؽ/ ص16)
 . 80( زيارة لمتحؼ الظؿ/ مرجع سابؽ/ ص17)
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 النص الكوني
 وكونية النص الشعري
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كانت لعرية النص الكوني بفرذية ذمنية تنبثػؽ مػف كونيػة العػالـأ فػإف ىػذه  إن    
بوصفيا مركػز مػدار ىػذه الكونيػةأ ومػا كونيػة الػنص إالئ  –الكونية تنبثؽ مف بؤرة الفرد

االنتقػػاؿ مػػف وحػػدة  –بنيػػة إطاريػػة ليػػذه الفردانيػػةأ ليػػذا تسػػتدعي كونيػػة الػػنص اللػػعري
الػػػنص المحػػػدود االمكانػػػات الػػػث تعدديػػػة الػػػنص المفتػػػوح عمػػػث مسػػػتويات متعػػػددة مػػػف 

 الدالالت .
ة الػػنص الكػػونيأ والعػػودة االنطػػلؽ مػػف بنيػػ –لػػاءت ىػػذه المقاربػػة –مػػف ىػػذا المنطمػػؽ

إليو بسياؽ داأري مف خلؿ كونية الػنص اللػعريأ وذلػؾ عمػث وفػؽ إجػراءات ملزمػة 
لمفيػػـأ وفيػػـ محايػػث ليػػذه االجػػراءات فػػي آف واحػػدأ ليػػذا إختػػارت ىػػذه المقاربػػة ثلثػػة 

 نصوص كونية ىي:
 (1الخراأط ربما../ أحمد اللي  عمي) •
 (0داأرة االحتواء/ والء الصواؼ) •
 (3كوف في داخمي/ أحمد آدـ) •

وذلػػػؾ لغػػػرض ملحظػػػة المقتربػػػات الكونيػػػة غيػػػر المبالػػػرة بينيػػػا مػػػف جيػػػةأ ولمعاينػػػة 
 المتجيات الداللية المتقاطعة والقاطعة لمعاني حدودىا السيا ية مف جية ثانية .

 المقتربات الكونية غير المبالرة
 الكػػوف الزماف المكػاف  الحركة  االتجاه النصوص

 مداري داأري مدينة داأرية مف الداأرة والييا أط ربما.. الخرا
امتػػػػػػػػػػػدادي ارتػػػػػػػػػػػدادي  بة جيوية مف الداخؿ الث الخارج وبالعكس داأػرة االحتواء

 لمولي 
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر انسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني حمزوني مف الخارج الث الداخؿ كوف في داخمي

 نقطوي ارتدادي 
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ػو ىػذه ا –ولكف  بؿ ملحظة ومعاينة  وانيف عمؿ ىذه النصوص عنايػة  –لمقاربػة توجئ
القػػارىء الػػث أف كونيػػػة ىػػذه النصػػوص تكمػػػف فػػي بنياتيػػا التعبيريػػػة التػػي إتخػػذت ليػػػا 

آليات تجريبية في كيفية تحوير ثيمة النص الث لػكؿ ىندسػيأ ىػذا اللػكؿ عبػارة عػف      
( تتكػػوف منػػو سػػيمات الػػنصأ إذف ىػػذه المقاربػػات معنيػػة بيػػذا الميسػػـو ولػػيس  )ميسػػـو

                                      اللكؿ بحد ذاتو.  
مف خلؿ سيمات النصوص الكونيةأ نلحظ وجػود تلػابو بػيف نصػي)الخراأط ربمػا..( 
و)كػػوف فػػي داخمػػي( مػػف حيػػث إتجػػاه/ حركػػة/الزماف/ المكػػاف/الكونيأ غيػػر انػػو مجػػرد 
        تلػػػابو وىمػػػيأ بحيػػػث يبتعػػػد عنػػػد تػػػد يؽ عناصػػػر التلػػػابو بينيػػػاأ فقػػػد إعتمػػػد ميسػػػـو 
) الخراأط ربما( عمث مبػدأ التكػرار: أي العػودة الػث اللػيء نفسػو مجػددًا بحركػة داأريػة 
غير متناىيةأ كمػا اف مركػز لػعرية المػدار الكػوني ال يعػدو أف يبػدأ مػف اللػيء نفسػو 

الخػػارجيأ وباللػػكؿ  –والعػػودة إليػػو ثانيػػةأ حتػػث يلػػكؿ مركػػز الوجػػو اآلخػػر مػػف الكػػوف
  اآلتي :

 يمحيا البرؽ لـ                
 

ليذا إنبنت كونية النص عمث فكػرة االنطػلؽ مػف النقطػة والعػودة الػث ىػذه النقطػة مػف 
 جديد:

 كاف نقطة أ 
 (4فقط.. كاف : ).( )    
 فما سر ىذه النقطة إذف ؟    

 بؿ االجابة. نؤكد ثانية عمث أف التكرار)لكًل( داللة وليس تعبيرًاأ ليذا يتحكـ التكرار 
ف لـ تتحكـ ىذه اللعرية في مركز ىذا المػدارأ وخاصػة فػي في مدار لع رية النص وا 

 المقطع الذي ال يكؼئ النص عف تكريره ب نماط مختمفة :
 الصبية الكبار.. سر وا الذيؿ 
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 وتركوا الحصاف    
 -عاريًا  -   
 (5بيف يدي الموت)   

 وتمؾ فكاىة سوداء تجمع بيف داللتيف :
ميتةأ وبػذلؾ يلػكؿ المػوت ثيمػة مركزيػة بصػي  متباينػة مػف الحصاف الميت/ المدينة ال

 االستفياـ الداؿ عمث الحيرة والذىوؿ :
 كؿ أرض منفث

 (أي أرض أنت.. أييا الموت ؟     
مػػوت( ال يعػػدو أف يكػػوف لػػارحًا لمػػا ىػػو  –فػػإف كػػؿ مػػا يػػ تي مػػف ) ميتػػا  –ومػػف ىنػػا

حػػػذؼ أ وطمػػػس أ وتلػػػويو أ محػػػذوؼ مػػػف الخػػػراأط أ ونقصػػػاف العبػػػارة مػػػف فػػػراغ أ و 
 وخاصة في تعريؼ المستويات اللحقة بالموت :

 عويؿ وا ؼ االلجار  •
 ذكرى تتالكميا عقارب الو ت السماء  •
 (7ت مفتت)… و…ؽ… ا… يػ العصفور   •

إذف الخػػراأط تلػػير الػػث مدينػػة عاأمػػة وسػػط داأػػرة أبديػػة مػػف الطفػػوؼأ ولنيػػا أرذػػية أ 
ف كػاف منكفأػًا عمػث ذاتػوأ لنػو مركػز مػدار كونيػة  –وؼذمير ىذه الطفػ –فإف النا وا 

نما لف المنفث سمة مف سمات الوعي  العالـأ ليس لنو منفي في أي أرض لممنفثأ وا 
 ومستويات اللوعي بالموت :

 أييا الميت–لنؾ أنا  
 ليس أنت يا ) أنا ( 
 ليس أنا يا )أنت( 
 (8ليس )نحف( تمامًا  ) 

 لميت( ؟اذف مف ىو )أنا/ ا
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عمث الرغـ مف االنزياحات المتدرهجة في )النا العميا(أ فإف المدينة الميتة فػي تجمياتيػا 
حاذنة ومحتواة لمركز مدار لػعرية الطفػوؼ الداأريػةأ وىنػا تكمػف  –الخطية/ االفقية 

النقطػػة العميػػا التػػي تجمػػع بػػيف الدنػػث والعمػػث فػػي سػػر ىػػذه الكينونػػة المتمثمػػة بحركػػة 
 ذي ) كاف( :الفعؿ الما
 كاف ذىب في العمث  
 نقطة كاف الذىب     
 ذىب كاف العمث     
 العمث: نقطة     

 كاف نقطة أ 
 (9كاف : ).( )…فقط  

 إذف ) كاف( كينونة ىذه النقطة .
ف كاف النص الكوني في ) الخراأط ربمػا..( يتحػرؾ فػي مػدار كػوني عمػث وفػؽ مبػدأ  وا 

معطهمة لحدوث الفعؿ الكػونيأ فػإف مؤديػات ىػذه الحركػة  التكرار المستعاد بحركة نافية
تبتدىء مف حيث تنتيي بالتكرار المستعاد غير المنفي) ينظر: محيط الداأرة / ومركػز 
     المػػػدار(. ليػػػذا إنبنػػػث محػػػيط الػػػداأرة عمػػػث الحركػػػة المقطوعػػػة والقاطعػػػة لمحػػػد السػػػيا ي 

الػث الحركػة واالسػتمرارية فػي  ) نفي الفعؿ( أ فيما تػدؿ السػيـ عمػث مؤديػات تفذػيبػ
مركػػز الػػداأرةأ أي ىنػػاؾ وحػػدة كونيػػة لمػػنص تتمثػػؿ فػػي ىػػذا المػػدار الكػػوني المتقطػػعأ 

 وتعددية كونية تتمثؿ في إنفتاح النص عمث مستويات متعددة مف الدالالت: 
تنفػتح مػف حيػث  –أنا/ المدينة/ الموت أ غيػر اف إتجػاه حركػة المكػاف الزمػاف الكػوني 

 النقطة .تنغمؽ بسر 
ويقػػػـو ميسػػػـو نػػػص ) كػػػوف فػػػي داخمػػػي( عمػػػث كسػػػر إطػػػار المعنػػػث كحػػػد سػػػيا يأ أي 
بمعنث انو ينطمؽ مف نقطة معينػةأ ويتحػرؾ بحركػة حمزونيػة مػف الخػارج الػث الػداخؿأ 

 ولكف بدوف أف يغمؽ النسؽ مف حولو .
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واف كػػاف ميسػػـو ) الخػػراأط ربمػػا( إسػػتعار لػػكؿ الزمػػاف الرذػػي المتحػػرؾ مػػف حولػػو 
حػػػوؿ غيػػػرهأ فػػػاف ميسػػػـو ) كػػػوف فػػػي داخمػػػي ( إسػػػتعار لػػػكؿ الزمػػػاف المكػػػاني  ومػػػف

المتحػػػرؾ فػػػي داخمػػػوأ وداخػػػؿ غيػػػرهأ أي بمعنػػػػث إفتػػػرض وجػػػودًا كونيػػػًا داخػػػؿ الجػػػػـر 
رتد بالزماف الث كوف نقطوي :  االنسانيأ وا 

 اني/ لساؿ/ كيؼ/ خمؽ: اأ ؿأ ؾأ وأ فأ ؼأ يأ دأ اأ خأ  ؿأ ي . 
حيطو يتحػرؾأ لػذلؾ يمكػف إعتبػار ىػذا الجسػـ عمػة الحركػةأ إذف ىناؾ جسـ ثابتأ وم

أي ىنػاؾ مكػاف حركػيأ ىػذا المكػاف الحركػي يتكػوف مػف خػلؿ حركػة المتحػرؾ) وىػذه 
الحركة ليست متصمة في جوىرىاأ أي ليست مستمرةأ فيناؾ  فػزات وفجػواتأ فيػي ال 

 (12تنتقؿ الث مكاف موجود بؿ ىي التي تخمؽ المكاف( . )
ف كاف ميسػ ـو الػنص  ػد جسئػد ىػذه الحركػة )خػارج المػتف( فإنػو جسئػد )داخػؿ المػتف( وا 

ختزؿ ىذه العناصر في الجممة اآلتية :  عناصر الكوف الخارجيأ وا 
 (11) عناصر الكوف إجتمعت فيئ ( .) 

إتجاه حركة المكاف/ الزماف الكوني تبدأ مف ) خارج المتف(  –وتفترض ىذه المقاربة إف
دئت كونية إتجاه الحركة/ المكاف/ الزماف الػث ) داخػؿ المػتف(أ كلكؿ خارجيأ فيما إرت

حتث يقترف الخارج بالداخؿ لحظة اإلنكفاء الث الرِحـأ أي الث )الكوف النقطوي/ الكوف 
 النطفوي( .

ف كنا  د أرج نا ) مدخؿ/ الػنص( بوصػفو أوؿ موا ػع أفػلؾ الػنص الػث ىػذا الحػيفأ  وا 
ػػػػو كػػػػوني فػػػػي ا لقػػػػراءة أ إذ يلػػػػكؿ فيػػػػو ) ذػػػػمير المػػػػتكمـ( فػػػػإف )مػػػػدخؿ/ الػػػػنص( موجه

رأ و) ذػػػمير المخاطػػػب المفػػػرد( المنلػػػؽ عنػػػو  مركػػػز مػػػدار لػػػعرية الكػػػوف  -المكػػػرئ
 النقطوي :

 الداأروف فيو 
 ال إستتار يكلفني 
 أيف أنت ؟ 
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 (10كؿ ما لدي عصا بيميني/ وكتاب ينبثء ب سرار الكوف .) 
يفذػػػػي الػػػػث اف الجػػػػـر  –حمزونيػػػػة إذف االنطػػػػلؽ مػػػػف الخػػػػارج الػػػػث الػػػػداخؿ بحركػػػػة 

االنسػػاني بنيػػة إطاريػػة مػػف الخػػارجأ فيمػػا يلػػكؿ الكػػوف فػػي داخمػػو مركػػز إنبثػػاؽ البػػؤرة 
 (13الكونية مف الداخؿ .)

ويقػػـو نػػص ) داأػػرة االحتػػواء( بكسػػر سػػياؽ الػػداأرة بإسػػتخداـ نظريػػة المفار ػػة إسػػتخدامًا 
رية التسمية والمرجػعأ ذلػؾ لف معجميًا ودالليًاأ وخاصة عمث مستوى المفار ة بيف لع

إتجاه/حركة/ المكاف/ الزماف الكوني ال تتلكؿ بسياؽ داأػريأ ليػذا كػاف إنزيػاح لػعرية 
التسمية عف المرجع أوؿ خروج نصي عمث الساأد الكونيأ فالنص ينطمؽ مػف الػداخؿ 
 –الػػث الخػػارج جيويػػًا) الػػث جميػػع الجيػػات ( بصػػيغتي االمتػػداد واالرتػػداد بػػ فؽ كػػوني

ليأ غيػػر اف اسػػتراتيجية الػػنص فػػي ىػػذه المفار ػػة ال تقػػـو عمػػث كيفيػػة بنػػاء الػػوىـ لػػمو 
ىػػو عبػػارة عػػف  –وىدمػػوأ وانمػػا تقػػـو بتحػػوير لػػكؿ )القبػػة( المػػدورة الػػث لػػكؿ ىندسػػي 

اؼ ميسػػـو مغػػاير تمامػػًا لسػػيمات النصػػيف السػػابقيفأ بحيػػث تنفػػؾ القبػػة الػػث بيػػت وأطػػر 
( وليػذا 14ة البيػت بالنسػبة الػث الكػوف كمػو ()) أي مركزيوسمة ثالثة تتمثؿ بالمركزية 

و الػث أربػع جيػاتأ و بػؿ أف تتوحػد ىػذه الجيػات ببعػد خػامس  البيت عمو ومكاف وتوجئ
ػػو فػػي الػػزمف يفتػػرض توجيػػًا فػػي المكػػاف( ) ( ليػػذا تتػػوزع 15ال مرأػػيأ فػػإف ) كػػؿ توجئ

ؾ وفػؽ وحدات المكاف بإيقاع أوكسترالي كوني دوف اف تختؿ  ػيـ المركػز النصػيأ وذلػ
 نسقيف :

 نسؽ االمتداد مف الداخؿ الث الخارج •
 وفيو تنفتح الطراؼ مف الداخؿ المقطوع بالخارج :

 ركف القاأـ الراأي الخارج بالنزؼ مف  ركف المنار أو  
 السدرة.. الخارج بالفتح مف  وس تيامة ماذيًا  بؿ     
 . …الوافأ عند الغد    
 …لجبؿ الميف عف الحجرأإنزياح االركف االسود أو   
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 الدرب المفذي الث نجـ العقربأ الوارث  الركف اللامي أو   
 … صور بصرىأ    
 ىجرة القباأؿ مف ت بئع الث المذبحأ مرورًا الركف اليماني أو  

 …بالبار بدرأ    
 نسؽ االرتداد مف الخارج المقطوع بالداخؿ •

 اخؿ:وفيو ترتد الطراؼ مف الخارج المقطوع بالد
 المقطوع بػ )مدار الدـ( –ؽ االعراؼ/ لمااًل  
 مليد القسيـ / لر ًا المقطوع بػ ) النس  الصاعد الث الذبيح ( . 
 المقطوع بػ ) النس  النازؿ الث المذبح ( . –غدير برخيا/ غربًا  
 المقطوع بػ ) مدار العطش( . –نير سوار/ جنوباً  

ػػد الجيػػات الربػػع ببعػػد خػػامس المرأػػيأ فمػػا البعػػد اللمرأػػي الػػذي يوحػػد ىػػذه  ثػػـ تتوحئ
 الجيات ؟

زاء ) داأرة استواء السر(.. ينبغي اف نعرؼ: ما سر استواء ىذه الداأرة مف االحتػواء  وا 
 الكوني اللامؿ ؟
و ىذه المقاربة   إنتباه القػارىء الػث ميسػـو ) القبػة (أ ولف ىػذه القبػة مقدسػة أ فػإف –توجئ

( إذف القػػارىء إزاء 16اليسػػتطيع اف يسػػميو اللػػاعر() –كمػػا يػػرى ىيػػدجر –) المقػػدس
ميثولوجيا مقدسةأ ولكف ىذا الميسـو يتميز بعدـ أرذػنة المقػدسأ ليػذا يػدفع بالمقػدس 
الث أ صث سيا ات البلغة النصية مف جية والث ا صث سيا ات اإلزاحة النصية مف 

الئ كيػؼ جية ثانيةأ وبيذا يرتقػي الػنص بالمقػدس الرذػي الػث مػاىو كػوني م طمػؽأ وا 
إنزاحػػت )القبػػة( الػػث كونيػػة مطمقػػة ؟ وكيػػؼ إسػػتعارت )القبػػة( أركػػاف البيػػت المقػػدسأ 

لت بالبعد الخامس اللمرأي الث مدينة مكعبة ؟  حتث تحوئ
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إف ىذه المقاربة تنظر الػث ) داأػرة االحتػواء( بوصػفيا  بػة إلحتػواء الكػوف كمػو انطل ػًا 
مقػػدس فػػي كونيػػة ىػػذه المرمػػوزة المتدرجػػة: مػػف مػػف وجػػود مرمػػوزة كونيػػة مقدسػػةأ فمػػا ال

 مر د الث بيت الث مدينة الث كوف مقدس لامؿ ؟
ورغـ اف لعرية التسمية تقـو بإزاحػة مرجعيتيػاأ فػإف ليػذه الػداأرة مرجعيػات ميثولوجيػة 
تتخػػػذ مػػػف التػػػاري  وعػػػاًء لمجغرافيػػػاأ ومػػػف المعرفػػػة آركولوجيػػػا كونيػػػةأ ليػػػذا فالسػػػماء 

حاالتأ منيا: –والزمنة واالعلـ والمكنة   رموز ومرموزات ليا دالالت وا 
)ركػػػف المنػػػار/ الػػػركف السػػػود/ الػػػركف اللػػػامي/ الػػػركف اليمػػػاني/ الجبػػػؿ المػػػيف/ نجػػػـ 
العقرب/ راية العقاب/  باأؿ تبع/ آبار بدر/  وس الرامػي/  ػوس تيامػة / ؽ العػراؼ/ 

ىػػد/ سػػميماف/ بػػاب ِحطػػة/ غػػدير برخيػػا/ القسػػيـ / كػػافو/ نيػػر سػػورا / نيػػر الظمػػيـ/ اليد
تلؿ  مراف/ وادي طوى/ طورسينيف/ بيبرس/ بصرى/ الثريا/ طاؽ كسرى/ سقوط أور 

 …( .لميـ/ ظم  مكيف/ سب / خيؿ التتر/ كوفاف/ الموالي/
ف كانػػت ذات إحػػاالت مرجعيػػةأ فيػػي تنػػزاح  اف ىػػذه االسػػماء/ الرمػػوز/ المرمػػوزات أ وا 

ة والقاموسػػػػيةأ حتػػػػث تفذػػػػي الػػػػث مقاصػػػػد فػػػػي الداء السػػػػيا ي عػػػػف معانييػػػػا المعجميػػػػ
محمولػػػة جديػػػدة بفعػػػؿ تنافػػػذ إجناسػػػي  ػػػاأـ عمػػػث التمفصػػػؿ الػػػدالليأ وتمػػػازج اللػػػعري 

 بالسردي وفؽ تلكيؿ  اطع ومقطوع بيف حدود المعاني السيا ية :
   داأرة مف  ↓ الحدس  وة أو القوة لراؾ في   ↑متوالية البوح 
 رجالخا          اللؾ        الداخؿ  

 عيف القطا      عيف الرذا       
 الفتنة في عيسث اليدىد الفي  مب سميماف         

 …مف فذة كانت 
 انبأت       
 أف أمسؾ سوار الفذةأ    
 بكؼ السكينة    
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 (17ألقاىا إلي )    
ف كانػػػت ىػػػذه المقاربػػػة  ػػػد سػػػعت الػػػث فيػػػـ البنيػػػة االطاريػػػة لمػػػنص الكػػػونيأ وتحديػػػد  وا 

وكونيػػػة  –نيػػػة مػػف خػػػلؿ كونيػػة المػػدار اللػػػعريأ فػػاف الػػػنص الكػػونيعل ػػات ىػػذه الب
 النص اللعري فاتحة لكتابة جديدة بحساسية لعرية جديدة أيذًا .

 إحاالت •
 .1995( صيؼ 02 – 19( الخراأط ربما../ أحمد اللي  عمي/ مجمة اسفار/ ع )1)
 ( داأرة االحتواء/ والء الصواؼ.0)
 ( كوف في داخمي/ احمد آدـ.3)
 .07( الخراأط ربما/ مرجع سابؽ/ ص4)
 ( الخراأط ربما/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا.5)
 .08( الخراأط ربما/ مرجع سابؽ/ ص6)
 ( الخراأط ربما/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا.7)
 .32( الخراأط ربما/ مرجع سابؽ/ ص8)
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 عباس عبد جاسم ) سيرة ذاتية (

 
 

 
 الكرخ -/  بغداد 1953تولد • 
بػػدأ الكتابػػػة والنلػػر خػػػلؿ السػػبعينيات فػػػي مجػػلت : اآلداب البيروتيػػػة / المو ػػؼ الدبػػػي السػػػورية/ • 

 بية الميبية .الثقافة العر 
 عذو نقابة الصحفييف العرا ييف .• 
 عذو االتحاد العاـ لسدباء والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -رأيس تحرير صحيفة )الديب الثقافية(• 
 بغداد . –رأيس مركز تنوير لمبحوث والدراسات التنموية• 
 إ ترف ملروعو النقدي باالطروحات الموازية لمابعد الحداثة .• 
 Metaومػاوراء الروايػة :  Meta Narration ترف ملروعو السردي باطروحات : ماوراء السػرد إ• 

 fiction   .عمث مستوى الكتابة السردية 
وبذا كتب نصوصو القصصية والرواأية بجماليات ماوراء القص بامتياز خاص بو أ حيث كتب النا ػد 

 فاذؿ ثامر عنو في احدى أورا و   النقدية : 
سيد المعبة الميتا سيردية فيي القصية  -أن نعد القاص والروائي والناقد عباس عبد جاسم " يحق لنا

العراقيييةأل ألنييت يكتييب قصصييت بييوعي نقييدي وارييح يمييمر باشييتراطات ومقتربييات ومبييادئ المعبيية الميتييا 
 سردية الحديثة ".

صػػػحيفة ثقافيػػػة  أسػػػس مػػػع الفنػػػاف التلػػػكيمي ىيػػػثـ فػػػتح اا جريػػػدة " الديػػػب الثقافيػػػة " بوصػػػفيا أوؿ• 
 وحتث اآلف . 0223متخصصة في الحداثة ومابعد الحداثة أ ورأس تحريرىا منذ عاـ 

ولىميػػػة الصػػػحيفة ورصػػػانتيا الثقافيػػػة وماحققتػػػو مػػػف إنجػػػاز داؿ فػػػي الثقافػػػة العرا يػػػة أ فقػػػد أ ختيػػػرت 
 موذوعات حيوية لرساأؿ الماجستير والدكتوراه . -خطاباتيا السردية والنقدية 

 ا لات ومساجلت نقدية في الصحافة الثقافية مع لعراء وكتاب ونقاد مف جيؿ الستينيات . لو من• 
 لارؾ ب وراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عمث ليادات تقديرية وجواأز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
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  لت في النقد والنقد الثقافي: • 
/ 1بغداد / ط –(  ذايا القصة العرا ية المعاصرة/ وزارة الثقافة والفنوف/ دار الرليد لمطباعة والنلر1

1980. 
/ 1/  طبغػداد –لعراء المحظة الحرجػة مػف اليػامش الػث المركػز/ الغسػؽ لمطباعػة  -( رماد العنقاء 0

0221 . 
 .0220/  1ط بابؿ/ –( جماليات القطيعة في القصة العرا ية/ الغسؽ لمطباعة 3
 .0225/ 1بغداد/ ط –( ماوراء السرد/ ماوراء الرواية/ نقد/ وزارة الثقافة / دار اللؤوف الثقافية 4 
( ملػػػكاؿ الت ويػػػؿ العربػػػي السػػػلمي )اواليػػػات الت ويػػػؿ واواالتػػػو المعرفيػػػة( سمسػػػمة منلػػػورات بيػػػت 5 

 .0225/ 1الحكمة / بغداد/ ط
 . 0213/ 1بغداد/ ط –ة / دار اللؤوف الثقافية ( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقاف6 
/  1( نقطػػػػة إبتػػػػداء فػػػػي الحداثػػػػة والتحػػػػديث والنقػػػػد الثقػػػػافي/ مركػػػػز كلويػػػػز الثقافي/السػػػػميمانية / ط7 

0213. 
/ 1سوريا / ط –( جماليات الخروج عمث سمطة النموذج/ نقد/ دار الحوار لمنلروالطباعة والتوزيع 8  

0214. 
 صيدة النثر ما بعد مرحمة الرواد/ سمسمة نقػديات معاصػرة / دار  -ار اليقينيات( الطموع وسط انيي9 

 .0214/ 1لندف / ط –مومنت 
تحػػػوالت النقػػػد العربػػػي المعاصػػػر/ سمسػػػمة دراسػػػات/ دار  –( النظريػػػة النقديػػػة العػػػابرة لمتخصصػػػات12

 . 0216/ 1أزمنة لمنلر والتوزيع/ عماف / ط
 كتابة . ( الكتابة ب فؽ االختلؼ / سيرة 11
 –انموذجػػػًا / مقاربػػػات مختػػػارة / دار االديػػػب  –( صػػػناعة الصػػػحافة الثقافيػػػة / الديػػػب الثقافيػػػة  10

 .0217/  1عماف / ط
 لت في القص والرواية: •       

 .1984/ 1نينوى/ ط -(  فص مف زجاج/  صص/ منلورات المركز الثقافي لجامعة الموصؿ1  
 .1994/ 1بغداد/ ط –ة االديب البغدادية ( بوئابات / نصوص  صصية/ مطبع 0  
 .0222/  1( السواد الخذر الصافي/ رواية نص/ منلورات الديب الثقافية/ بغداد / ط3   
 .0/ ...1بغداد/  ط –( مربع المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار اللؤوف الثقافية 4   
 .    0223/  1الثقافية / بغداد / ط ( تطريسات / نصوص  صصية / وزارة الثقافة / دار اللؤوف5
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 . 0214/ 1اللذ ية / ط –سوريا  –( أجنحة البركوار/ رواية/ دار الحوار لمنلر والطباعة والتوزيع6
 ( بوز الكمب/ رواية . 7
 ( الر ص مع الكمب/  صص . 8
 العنوان البريدي : • 

 . 51221/ الرمزالبريدي /  338عباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / ص. ب 
 البريد االلكتروني :• 

abbasabidjasim@gmail.com 
abbasabidjasim@yahoo.com 
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